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COMISIA DE CONCURS
NR.109 din   11.01.2022

PROCES VERBAL
încheiat azi 11.01.2022 la concursul  organizat in vederea  ocupariî funcţiei publice de

execuţie vacanta de  Consi]ier, c]asa Ig grad i}rofesiona] debutant, cu atrîbuţii pe
registru] agricol,  în cadru] Compartîmentu]uÎ Agrîco]

Comisia  de   concurs   a  fost  constituită  prin  Dispozitia  primarului   commei   Rus
nr.126/10.12.2021.

Comisia de concus a parcurs etapele şi probele concusului aşa cm au fost stabilite
şi a ^mtocmit pentru fiecare etapă şi probă documentele prevăzute de H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea  nomelor  privind  organizarea  şi  dezwoltarea  carierei  fimcţionarilor  publici,  cu
modificările si completarile ulterioare.

Raportul  fmal  al  concusului,  anexat,  s-a  ^mtocmit  pe  baza  documentelor  aferente
fiecărei  etape  şi  probe,  precum  şi  a  fişelor  individuale  ale  fiecărui  membru  al  comisiei
anexate la raport şi procesul verbal.

Punctajele fmale ale concusului, sunt prevăzute ^m centralizatorul nominal anexat din
care rezultă punctajul obţinut de candidati la probele concursului precum  şi punctajul fmal,
fiind afişat la sediul Primariei  comunei Rus  şi pe site-ul  www.comimarus.ro     ,  m data de
11.01.2022,  ora  15.00 .
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PEESEDINTE: Pătraşca Florin-Olimpiu

MEMBRI:          Şimişnean Adriana-Cristina

Bora Ana-Maria

SECRETAR:    Bora loan-Marian
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connsn DE CoNCuRS
NR.107 din   11.01.2022

Centralizator rezultate interviu

Rezultatul probei  interviu  la concursul de ocupare a flincţiei publice vacante de
Consilier, clasa 1, grad Drofesional debutant, cu atributii De reristrul agricol.  în

cadrul ComDartimentului Agrico],  organizat ^m data de  11.01.2022

Având  ^m  vedere  prevederile  art.  62  alin.  (3)  din  H.G.nr.  611#008  privind
organizarea   şi   dezvoltai.ea   carierei   flncţionarilor   publici,   cu   modificările   şi
completările  ulterioare,   comisia  de  concurs  comunică  u]mătoarele  rezuitate  aie
probei interviu :

Nr crt Numele si prenumele candidatu]ui Punctajul interviului Rezultatul interviului
1 LAR ANA-mRIA 68'33 ADMIS

V'   Candidatii  nemu]ţumîtî  de  rezu]tate]e obţinute pot formu]a  contestaţie în  termen  de
24 de ore de la afişare, conform  art. 63 din H.G. nr.611/2008 prîvind  organîzarea Şi
dezvo]tarea  cariereî  funcţîonarilor pub]ÎcÎ  cu  modir]cărî]e şi  comp]etărî]e  u]terioare,
care se depun la secretarul comîsiei de solutîonare a contestatiilor.

v'  Afişat astăzi 11.01.2022 ora  15.00  Ia sedîul Primarieî Comunei Rus. .

CmlsIADECONCULBşi
PRESEDINTE: Pătraşca Florin-Olimpiu

MEMBRI:          Şimişnean Adriana-Cristina

Bora Ana-Maria

SECRETAR:    Bora loan-Marian
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COMSIA DE CONCURS
NR.106 dîn   11.01.2022

Centralizator rezultate proba scrisă

Rezu]tatu] probei scrîse la concursul de ocupare a funcţîei pub]ice vacante de  Consilîer,
gaşil'EEodfiFmi::taE]:eiE|,Cuo:::i::tai:?nedra#:reul,::onf#2fJiî±

Având în vedere prevederîle art. 60 alin. (2) din H.G.nr. 611#008 privind organizarea şi
dezvo]tarea   carierei   funcţionari]or   publici   cu   modiricări]e   şÎ   completări]e   u]terîoare,
comîsia de concurs comunică următoarele rezultate ale probeî scrîse:

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Punctaju] Rezultatul
crt. candîdatului probeîscrîse probei scrise

1. PRUNEANRODICA-LIVIA Consî\1er 91, debutant

34,40
RESPINS

2.3 mFACA"EN-LARISA Consilier ,1, debutant

36,33
RESPINS

44 FLORIANALINA-LIANALA Consilier ,1, debutant

37,00
RESPINS

4 RANA-MARLA Consilier ,1, debutant

76,40
ADMIS

/  Candîdatii declarati admişî vor susţîne interviul în data de 13.01.2022, ora 1"   ]a

sediu] Prîmarîeî Comunei Rus.
/  Candidatii iiemulţumjti de i.ezultatele obfinute pot formula contestafje în termen de

24deoredelaafişare,conformart.63dinH.G.nr.611/2008privindorganizareaŞi
dezvoltareacarîereifuncţionarîlorpublicicumodificărileşicompletărileulterioare,
care se depun ]a secretarul comîsîeî de so]utîonare a contestatiîlor.

/  Arişat astăzi 11.01.2022 ora  13.00  Ia sediul Primariei Comunei Rus. .

Cf2MISIA DE CONCURS:

PRESEDINTE: Păti.aşca Florin-Olimpiu

MEMBRI:          Şimişnean Adrianaucristina

Bora Ana-Maria

SECRETAR:    Bora loan-Marian
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