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din 04.01.2021

PROCES -VERBAL
Încheiat azi 04 .01.2022

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) Şi (2) din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

şi dezvoltarea carierei

fiincţionarilor publici, cu modificările Şi completările ulterioare, Comisia de concurs,
constituităprinDispozitiaprimaruluiCommeiRusrm.126/10.12.2021,îndatade04.01.2022

a procedat la verificarea

^mdeplinirii conditiilor de participare ( selecţia dosarelor ) a

candidaţilor înscrişi la concursul privind ocuparea fimcţiei publice de execuţie vacantă de
execuţie de Consilier, clasa 1, grad debutant, cu atribuţii pe registrul agrîcol, în cadrul
Compartimentului Agrîcol, organizat ^m data de 11.01.2022-proba scrisă Şi ^m cinci zile

lucrătoare de la sustinerea probei scrise 1 interviul.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt prezentate în c7#Gjcc7 1a procesul-

verbal, care au fost afişate la sediul instituţiei publice în temen de maximum cinci zile
lucrătoare de la data expirării temenului de depunere a dosarelor( 29.12.2021) , respectiv
^m data de 04.01.2022.

COMlsn DE CONCURS:
PRESEDINTE : Pătraşca Florin-Olimpiu
MEMBRI:

Şimişnean Adriana-C]ristina

Bora Ana-Mria
SECRETAR:

Bora loan-Marian
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COMSIA DE CONCURS

4#ewfi la procesul verbal
din datn de 04.01.2022

SeledăriidosarelotdeînsriaeR#.unTdŢ^blice]Î=..aecutie
va-c;;t-;-ăo;s;;;;;clasal,graddebutant,cuatribuţtiperegistru.lagri?o},^:rca:=±l.
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Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) 1itera „a" şi ale art.50 alin.(2) din H q
611/2008 privind organizarea Şi dezvoltarea carierei funcţionariilor publici ,cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de
înscriere:

Nr

Numărul şi data

Functia

Crt.

dosarului deînscriere

publica

3 680/20. 12. 2021

Consflier, clasa 1,

1.

2.

3724/23.12.2021

Institutia
publicăPrimăriaComunei

grad debutant

RUS

Consilier, clasa 1,

Primăria Comunei

RUS
Consilier, clasa 1, Primăria Comunei
RUS
grad debutant
Consilier, clasa 1, Primăria Comunei
RUS
grad debutant

Rezultatul
SelecţiedosarelorADMSADMS

Motivul
Respmgeriidosarelor

-

2rad debutant

3.

3753/27.12.2021

4.

3775/28.12.2021

ADMS

-

ADMIS

-

Data afişării
04.01.2022 , ora l5
Data retragerii 05.01.2022 , ora 15.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.01.2022, ora 10.00 , la sediul

Primariei comunei Rus.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot forrnula contestaţie în termen de cel mult 24

de ore de la afişare, conform art. 63 djn HG 6] ]/2008 privjnd organjzarea şj dezvoltarea carierej
funcţionarilor publici ,cu modificările si completările ulterioare , care se depun la secretarul comisiei
de soluţionare a contestaţiilor.
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