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PROCES VERBAL 

incheiat astãzi, 21 arilie 2020, In urma selectiei dosarelor candidatilor inscrii la concursul de recrutare 

Dentru ocuparea unei functii Publice de executie vacante din aiaratul de secialitate al primarului orasului 

lanca, judetul Braila. 

In conformitate Cu 

- 

	

	Prevederile art.466 si art.618 din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 julie 2019 privind Codul 

administrativ precum si Capitolul Ill, Sectiunea a 3 a, art.50 din Hotararea Guvernului nr.61 1/2008, 

GU mod ificarile si completarile ulterioare 

- 

	

	Adresa nr. 8843/2020 a Ageniei Nationale a Functionarilor Publici privind organizarea concursului 

de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie.. 

COMISIA DE CONCURS CONSTITUITA PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI NR.235/17 MARTIE 

2020, in componenla: 

Presedinte: - Dumitrache Anca,- directorul Directiei Serviciilor Publice, functionar public de conducere; 

Membri: 	- Turcu Georgiana,-sef serviciu financial contabil Primaria Orasului lanca; 

- Caraman Emilia, consilier superior Directia de asistenta sociala; 

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

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

functiei publice de executie vacante de consilier clasa I, gradul debutant in cadrul Directiei de Asistenta 

Sociala din aparatul de specialitate al primarului, cea de selectie a dosarelor candidatilor Inscrii la Concurs. 

In termenul preväzut In anuntul  de organizare a concursului, , s-au inscris 3 (trei) candidati, rezultatele 

la selectia dosarelor fund urmátoarele: 

Ni. 
crt. 

Numele si Prenumele 
Rezultatul candidatului  Motivul respingerii 

1 HOTESCU ELENA ADMIS - 
2 BERCARU ANDRA NICOLETA ADMIS - 
3 GROZEALENUTA ADMIS - 



Rezultatul seleciei dosarelor va fi afiat la sediul si pe pagina de internet a Primàriei orauIui lanca pe 

data de 21 APRILIE 2020, ora 14.00, prin grija secretarului comisiei de concurs. 

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

respectiv pänä la data de 22 APRILIE 2020, ora 14.00 la sediul Primäriei orauIui lanca, sub sanctiunea 

decàderii din acest drept. 

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

Presedinte: - Dumitrach€ 

Membri: 	- Turcu Geor 

- Caraman Er 

Secretar: 	- Ciucä Mioa 


