ROMANIIA
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PRIMARIA COMUNEI SfuINru GHEORGHE
Comisia de concurs numita prin dispozitia
orimarului nn I 5 6/ 08.09.2 02 2
Nr (@/6 din 27.09.2022
PROCES-VERBAL
incheiat astdzi 27.09.2022 cu ocazia selectdrii dosarelor candidatilor inicrisi la
concursul organizat tn data de 04.10.2022 pentru ocuparea postului de
administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizqre a locqlitatii

Comisia de concurs constituitd prin Dispozilia nrl56 din 08.09.2022 a
Primarului comunei Sfantu Gheorghe , in urmdtoarea componentd:
PreSedinte : - dl,Gheorghe Daniel Vasile - consilier in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sfantu Gheorghe
Membri : - dl.Ticu Laurentiu- sef SVSU in cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta
-dna.Petrache Leana - referent in cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Sfantu Gheorghe
Secretar - dl.Anghel lancu- referent in cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comun ei Sfantu Gheorghe,
procedat azi data de mai sus la selectarea dosarelor depuse in vederea participdrii
la concursul organizat tn data de 04.10.2022 pentru ocuparea postului de
administrator in cadrul Serviciului Public de Salubrizare a locaitatii.
Comisia constata ca la acest concurs s-au inscris urmatorii :
- dna.Piva luliana
a

In urma verificarii dosarelor s-a constatat ca :
I. Candidata indeplineste conditiile cerute de H.G.nn286/2011 privind
aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractaule si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit
dinfonduri publice.

.

2.

Candidata a depus documentele obligatorii solicitate de institutie pentru
participarea la concurs drept pentru care, va participa la concurs .

Rezultaful selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru
ocuparea postului de administrator din cadrul Sewiciului Public de Salubrizare a
localitatii este urmatorul :
dna. Piva hJiana - adrnis

Rezultunl selec7iei va Ji adus la cunoStinla candidalilor prin afigare, de cdtre
secretarul comisiei si prin publicare pe site-ul institutiei.

Drept pmtru care am incheiat prezentul proces verbal
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