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Nr.1 3004/22.04.2020
PROC ES VERBAL

incheiat astázi, 22 aprilie 2020, in urma selectiei dosarelor candidatilor Inscrisi la concursul de recrutare
pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de politist local, clasa I- gradul debutant si politist
local clasa Ill-gradul debutant din aparatul de specialitate al primarului orasului lanca, judetul Braila.

In conformitate cu
-

Prevederile art.466 si art618 din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ precum si Capitolul Ill, Sectiunea a 3 a, art.50 din Hotararea Guvernului nr.61 1/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare

-

Adresa nr. 8983/2020 a Agenei Nationale a Funcionarilor Publici privind organizarea concursului
de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de execute.

COMISIA DE CONCURS CONSTITUITA PRIN DlSPOZlTA PRIMARULUI NR.236/17 MARTIE
2020, In componenta:
Presedinte: - Leca George- sef serviciu politia locala;
Membri:

- Teis Gheorghe- consilier compartimentul prolecte Cu finantare nerambursabila;
- Condrut Lenuta- consilier superior serviciul financiar contabil;

Secretar: - Ciucä Mara- consilier serviciul financiar contabil;
s-a intrunit In sedintá de lucru pentru parcurgerea primei etape a concursului organizatpentru ocuparea
unei functii publice de executie vacante de politist local, clasa I- gradul debutant si politist local clasa Illgradul debutant din aparatul de specialitate al primarulu, cea de selectie a dosarelor candidalilor Inscrisi la
concurs.
In termenul prevázut In anuntul de organizare a concursului, politist local clasa 111-gradul debutant s-au
inscris 2 (doi) candidati, iar pentru postul de politist local, clasa I- gradul debutant nu s-a inscris nici un
candidat, rezultatele la selectia dosarelor fund urmãtoarele:

Numele si Prenumele
Ni.
Rezultatul
Motivul respingerii
candidatului
crt.
I
I
1
STEMATE CRISTINEL -MIHAI
ADMIS
2
SATNOIANU GEORGIAN
ADMIS
Rezultatul selectiel dosarelor va fi afiat la sediul si pe pagina de Internet a Primãriei orauIui lanca pe
data de 22 APRILIE 2020, ora 14.00, pun grija secretarului comisiei de concurs.
Termenul de contestare a selectiei dosarelor este de cel mult 24 ore de la data afiärii rezultatului,
respectiv pana la data do 23 APRILIE 2020, ora 14.00 la sediul Primariei orasului lanca, sub sanctiunea
decäderii din acest drept.
Drept pentru care s-a Incheiat prezentul proces verbal in 2 (douã) exemplare.

C 0 M I S I A:
Preedinte: - Leca George,- sef seiciu politia locala;
Membri:

- Teis Gheorghe,- consilier compartimentul prolecte cu finan tare nerambursabila;
- Condrut Lenuta, consilier serviciul financiar contabil;

Secretar: - Ciucä Mioara, consilier superior serviciul financiar contabiI'(j

