
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI  BUDILA 

  
               DISPOZITIA Nr. 311 din 13.07.2022 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea reprezentantilor in comisia de concurs si in comisia de solutionare a 
contestatiilor in vederea desfasurarii concursului pentru recrutare functie publica de executie de 
inspector clasa I grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului situații de urgență și 

protecția mediului 
 

     Având în vedere: 
- referatul de aprobare emitere dispozitie nr. 9981 din data de 12.07.2022, intocmit de Secretarul general 
al comunei Budila, 

- anuntul nr. 9328/28.06.2022,  

-prevederile art. 25 alin. (1), (2) si (3), art. 42 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  

- prevederile art. 617 alin. (2), art. 618 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile și completările ulterioare, 
 
     

În temeiul art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile și completările ulterioare, 
 
Primarul Comunei Budila 
 

DISPUNE: 
 

    Art. 1. Incepand cu data prezentei, se constituie comisia de concurs pentru recrutare functie 
publica de executie de inspector clasa I grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului 
situații de urgență și protecția mediului, organizat in data de 30.08.2022 proba scrisa si 01.09.2022 
interviul, avand urmatoarea componenta: 
 
Presedinte: Benia Alexandra Aveluta- Secretar general Primaria Budila  
Membru: Munteanu Stefania Jeni – Inspector Primaria Budila  
Membru: Lenart Virgaci Ana Maria – Inspector Primaria Budila  
 
Secretar comisie: Mucilenita Lidia – Inspector Primaria Budila 
 
Art. 2. Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor pentru recrutare functie publica de 
executie de inspector clasa I grad profesional debutant  din cadrul Compartimentului situații de 
urgență și protecția mediului, avand urmatoarea componenta: 
Presedinte: Nichita Laurentiu Razvan- Consilier juridic Primaria Budila  
Membru: Mucilenita Costica –Primaria Budila  
Membru: Dogariu Diana Mihaela – Consilier Primaria Budila 
 
 



 
 
 

Art. 3. Se desemneaza membrii supleanti, in cazul absentei unor membri din comisia de 
concurs sau din comisia de solutionare a contestatiilor: 
Membru: Oprescu Chiriac Mihaela - Consilier Primaria Budila  
Membru: Pantia Alexandra Elena – Inspector Primaria Budila 
Secretar supleant: Dudas Gyongyi – Inspector Primaria Budila 

              Art. 4. - Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru 
cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au 
dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată. 

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza persoanele 
nominalizate.  

 
Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, pentru 

exercitarea controlului de legalitate, membrilor comisiilor și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea pe site-ul www.budila.ro, prin grija Secretarului general al comunei Budila.  

 
Art. 7. – Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 
       CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                          IRIMIA MARȘAVELA                                            ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


