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PROCES VERBAL 

Incheiat astázi, 16 august 2017, In urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat 
pentru ocuarea functiei publice de executie, consilier, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul 
serviciului de urbanism si cadastru din aparatul de specialitate al primarului orasului lanca. 

In conformitate Cu prevederile art,50 alin.(1) din Hotãrârea Guvernului României nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea §i dezvo!tarea carierei fuctionariIor publici, cu modificârile si 
completãrile ulterioare, comisia de concurs constituitä prin Dispoziia primarului orasului nr.524!17.07.2017, 
in componena: 

Preedinte: - Dogarescu Mioara, consilier superior serviciul de urDanism si cadastru; 
Membri: 	- Teis Gheorghe, consilier superior compartimentul proiecte Cu finanare nerambursabilä; 

- Corneanu Valerica, consilier juridic, Institutia Prefectului Bräila, reprezentantul A.N.F.P.; 
Secretar: - Ciucä Mioara, consilier superior serviciul financiar contabil; 
s-a intrunit in seclint6 de lucru pentru parcurgerea primei etape a concursului organizat pentru ocuparea 

functiei publice de executie, consilier, clasa I, gradul profesional debutant, in cadrul serviciului de urbanism 
i cadastru din aparatul de specialitate al primarului orasului lanca, judeul Bräila, aceea de selectie a 

dosarelor candidatilor inscrisi la concurs, pe baza avizului A.N.F.P. transmis prin adresa nr.37746/2017. 
In termenul prevàzut In anuntul de organizare a concursului, respectiv pânã la data de 9 august 2017-

inclusiv, s-a inscris un singur candidat, 
Rezultatul la prima etapá a concursului este urmàtorul: 

Nr. Numele Si Prenumele 
Rezultatul Motivul respingerii 

crt. candidatului I I 	 I 

1 MOCANU CARMEN TEFANIA RESPINS Nu Indeplinete conditiile de studii 
Rezultatul primei etape a concursului va fi afiat la sediul si pe pagina de internet a Primriei orasului 

lanca pe data de 16 august 2017, ora 16,00, prin grija secretarului comisiei de concurs. 
Termenul de contestare a selectiei dosarelor este de cel mult 24 ore de la data afisärii rezultatului, 

respectiv pana la data de 17 august 2017, ora 16,00 la sediul Primàriei orasului lanca, sub sanctiunea 
decäderii din acest drept. 

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

C 

Presedinte: - Dogãrescu M 

Membri: 	- Teis Gheorg 

- Corneanu Vs 

Secretar: - Ciucã Mioara_____________________________ 


