ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CREACA
COMISIA DE CONCURS
Nr. 3482 / 06.10.2015

PROCES VERBAL
închciat azi 06.10.2015
Având în vedere prevcderile art.15 lit.a) si art.20 din FI.G.nr.286 /2001 pentru
aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespuitzator functiilor contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , cu modificarile si
complecatrile ulterioare Comisia de examen numit ă prin Dispozitia Primarului nr. 152
din 30.09.2015 , în data de 06.10.2015 a procedat Ia verificare îndeplinirii condi ţiilor de
participare Ia concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante de
hid de turism in cadrul Compartimentului .TURISM al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Creaca
În urma examinarii dosarelor depuse de candidati, comisia constat ă următoarele:
1. Dosarul d-nei HADADE SANDA PAULA - - întrune şte toate condiţiile prevăzute
de lege şi în consecinţă este declarata,, admis
Rezultatul verific ării dosarului de înscriere este prezentat în anexa nr. 1 la procesul
verbal care a fost afi şat la sediul primariei comunei Creaca , jude ţului Sălaj în termenul
prevăzut de lege de maxim 2 zile lucrătoare de la data expir ării termenului de depunere a
dosarelor, respectiv în data de 06.10.2015 la ora 10,00
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PRJMARIA COMUNBI CREACA
COMISIA DB CONCURS
ANEXA nr. 1
La Procesul Verbal
Nr. 3482. din 06.10.2015
TABEL NOMINAL
privind Iista persoanelor care pot participa Ia concursul organizat pentru ocuparea
functiei contractuale de executie vacante de ghid de tnrism in cadrul
Compartimentnlui ,,TURISM aI aparatului de specialitate aI Primarului comunei
Creaca in data de 15.10.2015

Nr
crt

1

Numele şi
prenumele
candidatului
HADADEA
SANDA
PAULA

Funcţia

Instituţia
publică
Primaria
Lucrator comercial
comunei
Creaca

Rezultatul
selecţici
dosarelor
Admis

Motivul
respingerii
dosarului
-

Data afisarii: 06.10.2015
Termenul de depunere a contestatiilor este pana la data de 07.10.2015 ora 10,00
la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor.
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