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Nr. 12.392/20.12.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2017 , orele 14 00
Comisia de concurs pentru ocuparea postului de INSPECTOR , CLASA I , GRAD
PROFESIONAL ,, DEBUTANT”, în cadrul COPMARTIMENTULUI ,, CADASTRU, AGRICOL”,
numită prin Dispoziţia nr. 385/23.11.2017, emisă de primarul localităţii Bucşani , judeţul Dâmboviţa în
componenţa:
• Rotaru Adrian - secretar localitate - Președinte
• Mocanu Daniela – consilier , reprezentant ANFP – membru
• Ozorchevici Georgeta - inspector superior Primăria Bucşani – membru
• Mărășescu Maria - inspector superior Primăria Bucşani- secretar comisie,
azi data de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 50 din HG 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici , am procedat la selecţia

dosarelor de concurs depuse în termenul legal de următorii candidaţi :
1.
2.
3.
4.

ŢÎNCU GEORGE - cererea nr. 11812/04.12.2017 ;
BĂNCILĂ MIHAELA-ADRIANA - cererea nr. 12070/11.12.2017 ;
VĂLU ROBERT – FLORIN - cererea nr. 12097/ 12.12.2017 ;
PALAS MARIANA – CRINELA – cererea nr. 12190/13.12.2017 .
Analizând dosarele depuse , privind îndeplinirea

condiţiilor stabilite

prin anunţul nr.

11526/23.11.2017 , publicat pe pagina de internet a instituţiei şi la locul desfăşurării concursului , s-a
constatat că toate cele 4 (patru) dosare îndeplinesc

cerinţele solicitate, motiv pentru care acestea

trebuiesc – ADMISE
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa pe pagina de internet a instituţiei la secţiunea special
creată şi la sediul acesteia , prin grija secretarului comisiei de concurs.
Drept pentru care prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, unul la dosarul de
organizare a concursului şi unul pentru afişare la sediul instituţiei.
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