
PRIMARIA COMUNEI CREACA 
COMISIA DE CONCURS 

ANEXA nr. 1 
La Proccsul \crhal 

Nr. 4381 din2$.12.2016 

TABEL NOMINAL 
privind lista persoanclor care pot partkipa la concursul organizat I)cntru ocuparea functici 

contractualc dc cxecutic vacantc dc aent (le turism in cadrul Compartinientului ,,TURISM 
ti al aparatului de specialitatc aI Priniarului comunci Crcaca in data dc 1 1,01 .2017 

Nr 
cri 

Numele ş i 
prenuniele 

eandklatului 
Func ţia 	Inslitu ţia 

 publicà 

Rezultatul 
selec ţiei 
dosarelor 

Motivul respingeiii 
dosarului 

DENES Primaria întrune şte t()ate condi ţiile 
I ANAMARIA comunei Admis prevăzute de Iege 

RALUCA  Crcaca  
2 ()ROSZ ANCA Primaria întrune şte toate concii ţ iile 

IULIANA .. 	comunei Admis prevàzute de lege 
Creaca 

3 PRJPON Primaria întrune ş te toate condi ţiile 
CRJSTIAN - 	 coniunei Admis prevăzute de lege 
EMI LIAN  eaca  

4 POP FLORIN Priniaria îmruneş te toate condi ţ iile 
FELICIAN - 	 coniunei Admis l)revăzute de lege 

Creaca 

i)ata afisarii : 28.12.2016 

Termcnul de depunere a contestatiilor este pana la clata cle 29. 1 2.20 l 6 ora 1 S:30 la 
secrctariatul comisici de solutionare a contestatiilor.  

COMISIA l)E CONCURS 
Presedinte.. BUTA Ş  DANJEL VALER - consilier principal com. Creaca 

Secretar - ABIHAM AMALIA CRJSTINA - consilier principal com.Creaca 

Membiu - MARJAN GAROI-i l A - Lonsillei SUC1lOi com Cieaca 

Mcrnbiu - HADADEA SANDA PAULA -. gliid cle tunsm com Cieaca 	\ 



ROMANIA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA CREACA 
COMISIA DE CONCURS 

Nr. 4381 / 28.12.2016 

PR()CES \ERBAL 
îneheiat azi 15.11.2016 

Având în ve(lere prevederiie art. 1 5 ]ita) si art.20 din H.G.nr.286 /200 1 pentrLl apn)harea 
Regulanientuiui- cadru privind stabilirea prineipiilor generaie de ocupare a unui 1)ost vacant sau 
teniporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriiior de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personaluiui contractual din sectortii hugetar platit din 
fonduri pubiice . cu modikcanle si compiecatri!e ulterioare Comisia de exanien numit ă  prin 
Dispozitia Priniaruiui nr. 154 din 29.11.2016, în data de 28. 12.2016 a ])roc.edat la vcrifîcarc 
îndepiinirii condi ţ iiior de 1)articipare ia concursui pentru ocuparca functiei contractuaie de 
executie vacante de aient de turism in cadrul Compartimentu!ui .TURISM a! aparatuiui de 
specia!itate al Primaruiui comunei Creaca 

Iii urma exaiiiiiiarii closarelor clepuse cle candidati, comisia constat ă  urm ătoare!e: 

1. Dosarul d-nei DENES ANAMARIA RALUCA - întrune şte toate condi ţ iile prevăzute de 
lege ş i în consecinţă  este deciarata admis 
2. Dosarul d-nei OROSZ ANCA IULIANA - întrune şte toate condi ţiile prevăzute de iege ş i 
în consecin ţă  este deciarata , admis 
3, Dosarui d-iui PRiPON CRISTIAN EMILIAN - întrune şte toate condi ţiile prevăzute de 
lege ş i în consecin ţă  esLe declarata ,, adniis 
4. Dosaru! d-iui P()P 1TORIN FELICIAN - întrunc ş te toate condi ţ iile prevăzute de lege ş i 
în consecin ţă  este deciarata ., admis 

RezultaLui veri fic ării dosaruiui de înscriere este prezentat în a]iexa nr. 1 ia procesul verbal 
care a fost ati şat ia sediul primariei comunci Ci -eaca ,jude ţuiui Săiaj în termenul prev ăzut de lege 
de maxim 2 zi!c !ucrătoare de ia data cxj)ir ării termenului de depunere a dosarelor, respecti\ Îii 
clata de 28. 12.2016  ia ora 1 5 :3 O 

COMISIA i)E CONCURS 

Presedinte - BUTA Ş  DANIEL VALBR - consilier principal com. Crcaca 

Secretar - ABRAHAM AMALIA CRISHNA - consilier principal com.Creaca 

Menihiu - MARJAN GAROFI1A - coniiiei supeitoi com Cieaca 

Membru - HADADEA SANDA PAULA - ghid de turism com. Creaca 


