PRIMĂRIA IZBICENI
Nr......................./....................
COMISIA DE CONCURS

PROCES VERBAL
încheiat astăzi 15.11.2017, orele 13.00
privind selecția dosarelor la concursul de recrutare organizat
de PRIMĂRIA IZBICENI pe data de 22.11.2017 pentru ocuparea
posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de guard în cadrul Primăriei
Izbiceni
Comisia de concurs la concursul de recrutare organizat de Primăria Izbiceni pe data
de 22.11.2017, pentru ocuparea posturilor vacante de guard la Primăria Izbiceni, numită
prin Dispoziția nr.271/19.10.2017s-a întrunit astăzi 15.11.2017, orele 12.00, în vederea
selectării dosarelor depuse de candidații la concursul susmenționat.
Anunțul nr 9053/23.10.2017 privind organizarea concursului de recrutare organizat de
Primăria Izbiceni, pe data de 22.11.2017, pentru ocuparea posturilor vacant de guard, a fost
publicat pe data de 27.10.2017 în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a , în cotidianul
Gazeta Oltului și Jurnalul Național, și afișat la sediul Primăriei Izbiceni și pe pagina de
internet a instituției.
În anunțul nr.9053/23.10.20217 au fost publicate probele de concurs, condițiile de
desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele
obligatorii la dosarul de înscriere la concurs.
Până pe data de 10.11.2017, data expirării termenului de depunere a dosarelor, au
depus dosare de înscriere la concurs, următorii:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Funcţia
pentru care
candidează

Nr./data cererii de
înscriere la
concurs

Documentele
existente în dosarul
de înscriere
Cerere încriere concurs,
fisă medicala, cazier,
copie acte studii
gimnaziale, certificat
calificare profesinală,
copie acte identitate, acte
doveditoare vechime
Cerere încriere concurs,
copie acte studii
gimnaziale copie acte
identitate.

1.

Ghidurea Rodica

guard

9265/31.10.2017

2.

Nuțu Nicoleta

guard

9342/03.11.2017

Analizând documentele existente în dosarele candidaților și condițiile de participare
la concursul de Primăria Izbiceni pe data de 15.11.2017, pentru ocuparea postului vacant de
guard la Primăria Izbiceni rezultatul selecției dosarelor este următorul:

Nr.
crt.

1.
2.

Numele şi prenumele
candidatului

Ghidurea Rodica
Nuțu Nicoleta

Funcţia
pentru care
candidează

guard
Guard

Rezultatul
selecției
dosarelor
(Admis/
Respins)
ADMIS
Respins

Motivul
respingerii
dosarului
(unde este
cazul)
Nu face dovada
studiilor medii

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat prin grija secretarului comisiei de concurs în
termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi
lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform
prevederilor art.31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat și completat de HG nr.1027/2014. Contestația se depune la secretarul comisiei de
soluționare a contestațiilor.
COMISIA DE CONCURS
1. Președinte: LAZĂR FLORIN
2. Membru: CHELU NELU
3. Membru: Lincă Ristel

Viceprimar Primaria Izbiceni
Secretar Primăria Izbiceni
Inspector Primăria Izbiceni

SECRETARIATUL COMISIEI DE CONCURS
Zăvăleanu Virginia

consiilier juridic Primăria Izbiceni

PRIMĂRIA COMUNEI IZBICENI
JUDEȚUL OLT
Nr.............../..........................

PROCES-VERBAL,
Încheiat astăzi ...................../......................

Comisia constituită în baza dispoziției nr 271/10.10.2017 în vederea organizării
examenului pentru ocuparea postului vacabnt de guard a stabilit modificarea datei de
concurs cu 22.11.2017 ora 10 proba scrisă și 23.11.2017 ora 10 proba interviu deoarece
Primăria Izbiceni este implicată în perioada 19.11.2017-21.11.2017 într-un schimb de
experiență în județul Sibiu.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi ..................... în două exemplare
comunicat persoanelor care și-au depus dosarul pentru funcția contractuală vacantă guard
, afișat la sediul Primăriei izbiceni și pe pagina de internet a instituției.
Președinte LAZĂR FLORIN viceprimar Primăria Izbicen
Membrii CHELU NELU
LINCĂ RISTEL

secretar Primăria Izbiceni
inspector Primăria Izbiceni

Secretarul comisiei de concurs
Zăvăleanu Virginia –consilier juridic Primăria Izbiceni

