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Având în vedere pre\ec!erile artl 5 !it.a) si arL20 din 1-I.G.nr.286 /2001 peliti-Li aprobarea 
Regulamentului- cadru privind stabiiirea principiilor geiierale de ocupare a unui 1)ost vaeant SaU 
teniporar vaeant eorespunzator fl.inetiilor eontractuale si a criternlor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personaiului c()iitraetuai din seetorul bugetar platit din 
fonduri publice , eu modiikarile si compiecatrile ulterioare Comisia de examen numit ă  prin 
Dispozitia Priniarului iir. 143 din 08.11.2016, în data de ] 5.11.2016  a procedat Ia veriflcare 
îndeplinirii concli ţ iilor cle l)articipare la concursul 1)entru ocuparea functiei eontraetuale de 
executie vacante de aaent de turism in eadrul Compartimentului .TURISM al al)aratului de 
specialitate al Primarului coniunei Creaca 

In urma examinarii d()sarel()r de1)lise de candiclati. comisia eoiistat ă  următoare!e: 

1. DosarUi d-nei SIMA TEODORA LOREDANA - întrune şte toate condi ţiile prevăzute de 
lege ş i în eonsecin ţă  este declarata admis 
2. Dosarul d-nei PUŞCA Ş  ANAMARIA VERONICA - întrune şte toate eondi ţ iiie prevăzute 
de !ege şi în consecinţă  este declarata ,, admis 
3. I)osarui d-lui PRIPON CRISTIAN EMILIAN - întrune şte toate condi ţ iile prevăzute de 
lege ş i• in conseein ţă  este deelarata , aclmis 
4. Dosarul d-lui POP FLORIN FELICIAN - întrune şte toate eondi ţ iile prcvăzute de lege ş i 
în conseein ţă  este declarata ,, admis 

Rezultatul veriflc ării dosarului cle înseriere este 1)rezeiitat în anexa iir. i la proeesul verbai 
carc a fc)st afl şat ia secliul prmiartet eomunei Creaea , jude ţului Să laj în termenul prevăzut de lege 
cle iiiaxini 2 zile lueră t()are de la clata expir ă rii termenuiui de del)uiicre a dosarelor, respeetiv în 
data de 15,1 1 201 5 la oni 10,00 
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