ROMANA
JUDETUL ULOMITA
PMMARU COMUNEI SFANIA GHEORGHE
Comisia de concurs numita

prin

DispTjrjg primarului nr.8l din 02.06.2022

Nrfldf.

din 29.06.2022

PROCES-VERBAL
incheiat astdzi 29.06.2022 cu ocuzia sustinerii probei scrise in cadrul
concursului organizat pentru ocuparea postului de Sofer(aatoganoiera)
Comisia de concurs constituitd prin Dispozilia nr. 8l din 02.06.2022 a
Primarului comunei Sfantu Gheorghe , in urmdtoarea componenld:
PreSedinte : - dl. Jicu Paul - viceprimar al comunei Sfontu Gheorghe
Membri : - dra. Cristache Elena Cristina - referent in cadrul Primariei
c omun

ei Sfantu Gh

e o rgh

e

- DL Ticu Laufrentiu -

Sef S.V.S.U.

in cadrul Primariei

comunei Sfantu Gheorghe

Secretar - dl. Anshel lancu- referent in cadrul

Primariei comunei Sfantu

Gheorghe

,

s-a intrunit in data de mai sus in vederea ,sustinerii probei scrise in cadrul
concursului organizat pentru ocuparea a postului de sofer(autogunoiera), in
cadrul Serviciului Public de Salubrizare al comunei Sfantu Gheorghe.
Avand in vedere procedura instituita de Hotararea nr.286/ 2011 pentru
aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar racant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri
publice , comisia a procedat cu doua ore inainte de inceperea probei scrise la
stabilirea subiectelor in baza bibliografiei fixate si aduse la cunostinta
candidatului in conditiile legii .
S-a stabilit ca proba scrisa sa reprezinte raspunsul la un numar de 6
intrebari din care 4 intrebari grila si doua subiecta sinteza pentru doua seturi de
subiecte . Subiectele au fost redactate in l(una) pagina ce au fost semnate de
membrii comisiei si stampilate cu ;tampila institutiei .
Urmare a selectiei dosarelor aufost admisi la concurs urmatorii:
- dl.Stan Cristea
Cu o jumatate de ora inainte de inceperea probei , candidatul a fost introdus in
sala si s-a facut indentificarea lor prin actul de identitate .
Candidatului
s-a adus la cunostinta conditiile prevazute de lege pentru
desfasurarea probei scrise , precum si punctajul minim de promovare a probei
scrise. S-a pus la dispozitia candidatului doua plicuri sigilate continand cate un

i

set de subiecte Jiecare insotite de testele martor ,candidatul extragand plicul cu
testul nr.2. ,plicul cu testul nr.l insotit de testul martor atasandu-se dosarului de
organizare a concursului
Presedintele comisiei a anuntat ca timpul acordat pentru desfasurarea probei
scrise este de o ora si j umatate.
Candidatul a predat lucrarea semnand borderoul de predare .
Acordarea punctajului pentru lucrare s-a facut cf. Prevederilor HG.nr. 286 /2011.
Dupa terminarea notarii lucrarilor s-au constatat urmatoarele :
-dl.Stan Cristea a obtinut 5I de puncte.

Avand in vedere punctajul minim prevazut de H.G.nr.286/2011 pentru
promovarea probei scrise aufost declarati admisi urmatorii candidati :
- Stan Cristea -ADMIS
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal .
Prezentul proces verbal va fi adus la cunostinta candidatei prin a/isare la
sediul primariei de catre secretarul comisiei .
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JUDETUL IALOMITA
CONSILruL LOCALAL SFANru GHEORGHE
COMISIA DE CONCURS

PROCES.WRBAL
incheiat astdzi 29.06.2022 cu ocazia susyinerii intewiului in cadral concursului
organizat pentru ocuparea unui post de sofer(autogunoiera),
in cadrul Sewiciului Public de Salubrizare al comunei
Comisia de concurs constituitd prin Dispozilia nr. 8l din 02.06.2022 a
Primarului comunei Sfintu Gheorghe , in urmdtoarea componenld:
PreSedinte : - dl. Jicu Paul - viceprimar al comunei Sfantu Gheorghe
- dra.Cristache Elena Cristina - referent in cadrul Primariei
Membri
c o mun ei Sfantu Ghe o r gh e

:

- Dl. Ticu Laurentiu -

Sef S.V.S.U

in

cadrul Primariei

comunei Sfantu Gheorghe

Secretar - DlAnshel Iancu-

referent

in cadrul Primariei

comunei Sfantu

Gheorghe,

s-a intrunit in vederea desfdgurdrii probei de interviu cu candidatul admis dupd proba
scrisd de la concursul organizat pentru ocuparea portului de sofer(autogunoiera).
Sunt prezenfi membrii comisiei de concurs gi candidatul admis pentru interviu.
Pregedintele comisiei de concursca amintit membrilor acesteia cd fiecare poate

,

adresa intrebdri candidatului, pe baza bibliografiei de examen,
Fiecare membru al comisiei de concurs a acordat pundajul corespunzdtor

,

rdspunsurilor date la intrebdri.
Notarea finald s-a fdcut pe baza mediei aritmetice a punctaielor acordate.
Dupd finalizarea notdrii s-au consemnat urmdtoarele rezultate obtinute de

candidat:
Numele gi
prenumele
ctt candidatului

Nr

Pregedinte
comisie

Stan Cristea
Candidatul declarat admis

95

-

Membru

Membru

BB
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Stan Cristea

-

90.33 puncte

Punctaj final

90.33

Drept pentru care s-a incheiat prezenful proces

-

verbal in 2

inregistrat la Primaria comunei Sfintu Gheorghe, nr,

MEMBRII COMISIEI,
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-

- Jicu Paul
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Secretar - Anghel lancu

81ry

( doua ) exemplare si s-a

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Postul pentru care se orqa izeaze concursul

I.Sofer (autogunoiera) , -serviciul Public de salubrizare al LocalitatiiInforeatii tr)rivind selectia dosalelor
Data sefectiei dosarefor: 23.06.2022,oia
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Inforeatii privind proba scrisa
Data si ora desfasurarii probei scrise: 29.46,2022, ora 10,00
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Rezultatul***
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