
PROCES VERBAL

încheiat astăzi, 28 august 2019, în urma selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul
organizat pentru promovarea într-un grad profesional superior a unor funcționari publici de execuție din
aparatul de specialitate al primarului orașului Ianca.

În conformitate cu prevederile:
-art.478, art.479 și art.618 alin.(10) lit.a) și alin.(22) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-art.50 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
Comisia de concurs/examen constituită prin Dispoziția primarului orașului nr.405/05.08.2019, în

componența:
Preşedinte:  Turcu Georgiana - Șef serviciu financiar-contabil Primăria orașului Ianca;
Membri:       Predescu Dorina - Consilier juridic Primăria orașului Ianca;

Ciucă Mioara - Consilier superior Primăria orașului Ianca.
Secretar: Sterian Alexandru, secretarul orașului Ianca;
s-a întrunit în ședință de lucru pentru parcurgerea primei etape a concursului/examenului organizat

pentru promovarea într-un grad profesional superior a unor funcționari publici de execuție din aparatul de
specialitate al primarului orașului Ianca, aceea de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concurs/
examen.

În termenul prevăzut în anunțul de organizare a concursului/examenului s-au înscris 3 (trei) candidați, iar
rezultatele la selecția dosarelor sunt următoarele:

Nr.
crt.

Numele și Prenumele
candidatului Rezultatul Motivul respingerii

1 CONDRUȚ LENUȚA ADMIS -
2 LECA GEORGE ADMIS -
3 BARBU VALENTIN-MARIUS ADMIS -

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Ianca pe
data de 28 august 2019, ora 1600, prin grija secretarului comisiei de concurs.

Termenul de contestare a selecției dosarelor este de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului,
respectiv până la data de 29 august 2019, ora 1600 la sediul Primăriei orașului Ianca, sub sancţiunea
decăderii din acest drept.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare.

C O M I S I A:

Președinte: - Turcu Georgiana ________________________;
Membri: - Predescu Dorina__________________________;

- Ciucă Mioara _________________________;
Secretar: - Sterian Alexandru _______________________;
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