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PROCES VERBAL 

Incheiat astäzi, 23 Mai 2017, In urma selectiei dosarelor candidatilor incrisi la concursul organizat pentru ocuparea 
functiel publice de executie, consilier, clasa I, gradul profesional detutant, In cadrul compartimentului Reistrul 
Agricol din aparatul de specialitate al primarului orasului lanca. 

In conformitate cu prevederile art.50 alin.(1) din Hotärârea Guvemului României nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei functionarilor publici, Cu modificärile si completarile ulterioare, 
comisia de concurs constituita prin Dispoziia phmarului orauIui nr.384104.05.2017, In componenta: 

Presedinte: - Sterian Alexandru, secretarul orasulul lanca; 
Membri: 	- Mocanu Marian, consilier superior compartimentul Registrul Agricol; 

- Hlaghii Dumitru, consilier juridic, Instituia Prefectului Bràila, reprezentantul A.N.E.P.; 
Secretar: - Ciucä Mioara, consilier superior serviciul financiar contabil; 
s-a Intrunit in seclintã de lucru pentru parcurgerea primei etape a concursului organizat pentru ocuparea funcei 

publice de execuie, consilier, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul compartimentului Registrul Agricol din 
aparatul de specialitate al primarului orauIui lanca, judetul Bráila, aceea de selectie a dosarelor candidatilor Inscri.i 
la concurs, pe baza condiiiIor comunicate A,N.F.P. prin adresa nr,22509/2017 si preluate ulterior in Dispoziiia 
nr.384/04.05.2017. 

In termenul prevàzut in anuntul de organizare a concursului s-au inscns 5 (cinci) candidali, rezultatele la selectia 
dosarelor find urmtoareIe: 

Nr. Numele Si Prenumele 
Rezultatul Motivul respingerii 

crt. candidatului  
1 P1RLOG DORIN ADMIS - 
2 GROZEA LENUTA ADMIS - 
3 FLOREA RODICA ADMIS - 

Neindeplinirea condiiiIor specifice de studii; 

4 MOISE GICA RESPINS S-a 	solicitat 	specializarea 	In 	domeniile: 
agronomie, 	administrative 	sau 	juridice, 	iar 
candidatul a absolvit studii economice 
Neindeplinirea condiiiIor specifice de studii; 

5 SAVA DIANA VIOLETA RESPINS 
S-a 	solicitat 	specializarea 	in 	domeniile: 
agronomie, 	administrative 	sau 	juridice, 	iar 
candidatul a absolvit studii economice. 

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afiat la sediul si pe pagina de Internet a Primäriei orauIui lanca pe data de 23 
mai 2017, ora 14.00, prin gja secretarului comisiei de concurs. 

Termenul de contestare a selectiei dosarelor este de cel mult 24 ore de la data afisàrii rezultatului, respectiv pânà 
la data de 24 mai 2017, ora 14.00 la sediul Primãriei orauIui lanca, sub sanctiunea decàderii din acest drept. 

Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces verbal in 2 (douã) exemplare. 
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