
RoMANtn
JUDETUL CARA$-SEVERIN
pRttr,tARte

COMISIA DE CONCIJRS
NR. 3227114.12.2015

PROCES VERBAL
incheiat azi , ora 10,00, cu ocaziu intrunirii Comisiei de concurs

pentru seleclia dosarelor depuse in vedereu purticipdrii la concursul din data de 21.12.201|ORA 10,00

proba scrisa si 23.12.2015 ora 10 interviul ,

pentru ocuparea postului de SOFE,R din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
OBREJA

Comisia de concurs intruniti a:zi, 14.12.2015, ora 10,00, in baza prevederilor aft.8 alin.(1), din

Hotdr6rea de Guvern nr.2861201 I pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind satabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor conturactuale si a

criteriilor de promovare in grade sau trepte prof'esionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar platit din fbnduri publice, cu modificarile gi completirile ulterioare, a constatat cd a fost

depus UN dosar, respectiv:
a) pentru ocuparea postului de SOFER din cadrul Aparatului de specialitatr: al primarului comunei

Obreja

- Dosarul nr.3 1 l8/ 04.1 2.2:.015 ;

S-a procedat la veriflcarea condiJiilor de organizare a concursului:
- anunyul a fost publicat in Monitorut Oficial al Romdniei partea a lll-a nr.l300 la data de

25.11.2015, deci cu l5 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a

concursului, in conformitate cu prevederile ar1.7 alin.(l ) din HotarArea de Guvern

nr.28612011 pentru aprobarea Regulamentului-odru privind satabilirea principiilor generale

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor conturactuale si a

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile 9i complethrile

ulterioare;
- anuntul a fost dat spre publicare intr-un cotidian de larga circulatie ( ziarul Adevarul) nr.

2975 Ia data de 20.1\.2015. si pe pagina de internet a institutiei conform arL.l alin (l) din

Hotdrdrea de Guvern nr.2ti6l201l pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind satabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

functiilor conturactuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit clin fonduri publice, cu

mod i fi cdri le gi completdri lr: u lterioare;
- comisia cle concur.s a fost stabilita prin dispozilia nr. 301120.11.2015, potrivit arL. J alin l

din HotarArea Guvernului nr. 286120llpentru aprobarea Regulamentului -cadru privind

satabilirea principiitor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzator functiilor oonturactuale si a criteriilor de promovrare in grade sau trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual din ser:torul bugetar platit din

fonduri publice , cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- termenul de depunere a dosarelor pentru inscriere a fost pAna in data de 10.12.2015, ora

16,00 (10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, conform prevederilor art l9 alin.l din

Hotdr6rea Guvernului nr.286l aprobarea Regulamentului -qrdru privind satabilirea

prinoipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator



Lista cuprinzdnd rezultatul selectlrii
OBREJA.

COMISIA DE CONCIJRS:

Presedinte:

Membru

Membru

dosarelor de inscriere va fi afigatd la avizierur primariei

Consilier Iocal

functiilor conturactuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profbsionale imediata personalului contractual din r..toil-bugetar platit din finduri publice , cugi completdrile ulterioare;
La v ctelor din dos;arele de concurs, comisia de concurs a constatat urmatoarele:b) a) pentru ocuparea postului de SoFER.din cadrul apu.u,utri de specialitate al primaruluicomunei obreja dosarul depus este complet gi persoana indeplineste oondiliile de participare la

concurs.
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Secretarul comisiei de concurs: ARSOVAN TEoDoR - Secretar comuna obreja f-/_1 /



PRIMARIA COMUNEI OBREJA
COMISIA DE CONCURS

ANEXA
f a Procesul - Verbal nr.3227 t14.12.2015

REZULTATELE
selectiei dosarelor de inscriere la c de 2l decembri e 20,15 ora 1O,OO(proba scrisi) 9i 23 decembrie 2015, ora de interviu) _ pentru ocuparea

postului

COMISIA DE CONC]URS:

Presedinte: BABA DORIN - Viceprimar A',

Secretarul comisiei de concurs: ARSOVAN TEODOR - Secretar cornuna Obreja

Numele gi prenumele
candidatului

llezultatul
selecfiei
dosarului

Motivul respingerii
dosarului


