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PROCES VERBAL 

incheiat astäzi,2llunie 2017, In urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru 

ocuparea Postului de politist local functiei publice de executie, clasa Ill, gradul profesional asistent, In 

cadrul Politiei Locale din aparatul de specialitate al primarului orasului lanca. 

In conformitate cu prevederile art.55, lit. d), art.57, alin.(1), aIm (4) i aIm (6), lit.a) i art. (58), alin.l , lit. 

c) din statutul funclionarilor publici aprobat prin Legea nr.188/1999 republicatà cu modificärile si 

completärile ulterioare; 

- 

	

	Dispozitiile art.16, art 17., art 19., art 20. alin.1,1it c) si alin.2, art.22. aIm .1, art.25, art.26. aIm. (1), 

art.31, art 40., art 41 .,art 42, art.46., si art 47., din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si devoltarea carieriei funionarilor publici, cu modificärile si completärile ulterioare; 

- Adresa nr.32301/2017 a Ageniei Nationale a FuncionariIor Publici privind nominalizarea 

reprezentanilor in comisia de concurs. 

- 

	

	In temeiul prevederilor art.68.alin (1) $i art. 115 aIm (1) 	lit.a), din Legea Administraiei Publice 

Locale nr.21 5 I 2001 , republicata cu modificärile si completärile uleterioare; 

Dispozitia primarului orasului nr.514130 iunie 2017, in componenta: 

Preedinte: - Leca George,- seful Politiei Locale; 

Membri: 	- Turcu Georgiana,-sef serviciu financiar contabil; 

- Candea Catalin, consilier, Institutia Prefectului Bräila, reprezentantul A.N.F.P.; 

Secretar: - Ciucä Mioara, consilier superior serviciul financiar contabil; 

s-a intrunit in sedint6 de lucru pentru parcurgerea primei etape a concursului organizat pentru ocuparea 

funciei publice de executie, pentru ocuparea postului de politist local-functie publica de executie clasa Ill, 

gradul profesional asistent in cadrul Politiei Locale, aceea de selectie a dosarelor candidalilor inscrii la 

concurs, pe baza conditiilor comunicate A.N.F.P. pun adresa nr.14167/26,06.2017 si preluate ulterior in 

Dispoziia nr.514/30 iunie 2017 



In termenul preväzut In anunuI de organizare a concursului, s-au Inscris 5 (cinci) candidati, rezultatele 

a seleclia dosarelor fund urmätoarele: 

Nr. 
crt. 

Numele Si Prenumele Rezultatul 
candidatului  

Mat ivul respingerii 

1 VASILE MARIAN ADMIS - 
2 TATULESCU IONELA ADMIS - 
3 PLESEA RODICA ADMIS - 
4 ZAHARIAGIGEL ADMIS - 
5 SATNOIANU GEORGIAN ADMIS - 
Rezultatul selecliei  dosarelor va ft afiat la sediul i pe pagina de internet a Primäriei orauIui lanca pe 

data de 21 iunie 2017, ora 12.00, prin grija secretarului comisiei de concurs. 

Termenul de contestare a selectiei dosarelor este de cel mult 24 ore de la data afiärii rezultatului, 

respectiv pânä la data de 24 iunie 2017, ora 12.00 la sediul Primäriei orasului lanca, sub sanctiunea 

decäderii din acest drept. 

Drept pentru care s-a inchelat prezentul proces verbal in 2 (douä) exemplare. 

COM IS IA: 

Preedinte: - Leca George 

Membri: 	- Turcu Georgi 

- Candea Catali 

Secretar: 	- Ciucä 


