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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 22.12.2017

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant –BIBLIOTECAR II – din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucşani , judeţul Dâmboviţa , numită prin
Dispoziţia nr. 400/08.12.2017 , emisă de primarul localităţii Bucşani , judeţul Dâmboviţa , în
componenţa :
-

Rotaru Adrian – secretar localitate – preşedinte

-

Joita Lucia – şef birou Primariă Bucşani – membru

-

Andreescu Vlădut – reprezentant Biblioteca Judeţeană – membru

-

Mărăşescu Maria – inspector Primăria Bucşani – secretar comisie
Azi data de mai sus , în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din HG 286/2011 – pentru

aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, am procedat la selecţia dosarelor depuse în termen legal de următorii
candidaţi :
1. ŞERBĂNESCU LUMINIŢA – cererea nr. 12165/13.12.2017
2. ŞERBAN BIANCA MONICA – cererea nr 12231/14.12.2017
Analizând dosarele depuse privind îndeplinirea condiţiilor stabilite prin anunţul nr. 11824 /
04.12.2017 , publicat pe pagina de internet a instituţiei şi la locul desfăşurării concursului, s-a
constatat că ambele doasare îndeplinesc condiţiile (cerinţele) solicitate , astfel că acestea vor fi
declarate ,, ADMISE “ , iar candidatele se pot prezenta pe data de 05.01.2018 în vederea susţinerii
probei scrise .

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 , respectând

prevederile art. 20 din HG 286/2011.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul

procesul –verbal în 2 (două) exemplare, unul la

dosarul de organizare al concursului şi unul pentru afişare la sediul instituţiei.
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Secretar comisie,
Mărăşescu Maria

