ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CREACA
COMISIA DE CONCURS
NR. 943 / 23.03.2016

PROCES VERBAL - SELECflE DOSARE
Încheiat azi 18.06.2015
Comisia de concurs constituită in baza Dispozitiei nr.
28/2016,a primarului comunei
Creca formata din:
PRESEDINÎE: BUJOR ALEXANDRU__consilierjuridjc, Institutia Prefectului —judetui
SALAJ, reprezentant ANFP.
MEMBRU-PUSCAS AVRAM ADRIAN- secretar comuna Creaca
MEMBRU-BUTAS DANTEL VALER —consilier asistent,comuna Creaca
Secretar comisie: CFIERECHES MAURA —Referent contabil comuna Creaca
s-a întrunit azi 23.03.2016, orele 10.00 în vederea select ă rii dosarelor candida ţ

ilor înscriş i la
concursul de recrutare privind ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier clasa I,
grad profesional debutant, din cadrul aparatu!ui de specialitate a primarului comunei Creaca.
În tcmeiul prevederilor HG nr. 611/2008 privind organizarea ş i dezvoltarea
carierei fiinc ţionarjlor publici, cu modifc ările ş i completă
rile ulterioare, Primaria comunei
Creaca solicitat Agen ţiei Naţionale a Func ţ
ionarilor Publici avizul privind aprobarea organizarii
concursului si desemnarea reprezentantilor ANFP in comjsja de concurs si in comisia de
solutionare a contestatiilor.
Agenţia Naţionala a Func ţ ionarilor Publici ne-a transmis AVIZUL nr
11142/2016 precum si componenta celor doua comisii.
Concursul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
intr-un ziar locaJ
Ia data de 29.02.2016.
Probe de examen:
1. Selecţia dosarelor dc înscriere;
2. Proba scrisă;
3. Intenjul
Conditji de desfăsurare a examenului
1. Data Iimita de depunere a dosarelor
2. Data probei scrise

- 04.04.2016

de înscrierc la examen -24.03.2016, ora 15.00

La concurs s-au înscris doi candidati, in persoana doamnei PORUM]3 IOANA, cu
formularul de înscriere nr. 906/18.03.2016 si a doamnei MURESAN CODRUTAROXANA cu formularuj de înscrjere nr. 905/18.03.2016.
In urma verificarij dosarelor de înscriere, membrii comisiei au considerat ca sunt
indeplinite condi ţ iile de participare la concurs, candidatii fiind declarati ADMISJ.
Nr.
crt.
1.

Nume!e şi prenumelc
candidatului

Funcţia publică scoasa la
Rezultatul
Motivul
concurs
selecţiei
respingerii
______________________________
dosarului
dosarului
PORUMB JOANA
CONSILIER CLASA I, GRAD
ADMTS
_________ PROFBSIONAL DEBUTANT _____
AD___
--- MURESAN
CONSILIER CLASA I, GRAD
MIS
CODRUTA
PROFESIONAL DEBUTANT
ROXANA
-

2

-

Rezultatul selcc ţ iei dosarelor este consemnat ş i în anexa la prezentul proces - verbal.
Faţă de cele mai sus men ţ ionate s-a încheiat ast ă zi prezentul proces verbal în 2
exemplare, cu anex ă.

COMISIA DE
PRBSEDINTE: BUJOR ALEXAMD
MEMBRU-PUSCAS AVRAM ADRIAN- ------ Î--.------ MEMBRU-BUTAS DANIEL VALER

COMISIA DE CONCURS

ANEXA
la Proccsul - Verbal nr. 943/23.03.2016

REZIILTATELE
selectă rii dosarelor de înscriere Ja concursul de recrutare in vederea ocuparii funetici
publice de executie de CONSILIER CLASM, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
din cadrul aparatului de specialitate a primarHlui comunei Creaca

Nr.
crt.

Numele şi prenHmele
candidatului

I.

PORUMB IOANA

2

MURESAN
CODRUTA
ROXANA

Funcţ ia publică scoasa la
Rezultatul
Motivul
concurs
selecţiei
respingerii
______________________________
dosarului
dosarului
CONSILIER CLASA I, GRAD
ADMIS
PROFESIONAL DEBUÎANT
_
CONSILIER CLASA I, GRAD
ADMT_
PROFESIONAL DEBUTANT

Afisat, azi 23.03.2016 oraj2.00
Ternienul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarjj.

COMISIA DE CONCURS
PRESEDINTE: BUJOR ALEXANI)RU ----------MEMBRU-PUSCAS AVRAM ADRIANMEMBRU-BUTAS DANIEL VALER

