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RO MANIA 
JUDETUL DOLJ 
U.A.T. COMUNA 

SEACA DE PADURE 

Nr.1953/7.12.2021 
Comisia de concurs/examen 

Nr. de Exemplare:l 
Exemplar:l 

ANUNŢ 
PRIVIND REZULTATELE PROBEI DE SELECŢIE 

A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE 
PENTRU FUNCŢIILE PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE 

,- REFERENT,clasa III, grad profesional DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENT CONTABILITATE, 

ACHIZITll PUBLICE SI RESURSE UMANE, cu normă întreagă, durată timpului de lucru 8 ore/zi, 

40 ore/săptămână; 

„ REFERENT, clasa III, grad profesional DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

LOCALE cu normă întreagă, durată timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână , cu 

următoarele precizări : 

Nr. Numele şi prenumele 
crt. candidatului 

1 Serban Gicu-Cristian 

Orosanu Adrian 

Nr. înregistrare 
al dosarului de 
participare la 

concurs/examen 
1902/26.11.2021 

1886/24.11.2021 

Rezultatul verificării 
dosarelor 

Admis/ Respins 

ADMIS 

ADMIS 

În termenul legal prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o 
contestaţie. 

Etapele de desfăşurare a probei de selecţie a dosarelor sunt consemnate în procesul 
verbal cu nr.1952/7.12.2021. 

Secretar comisie de concurs 

-Stan~ghe-

-



Rezultatele sele ct1e1 dosarelor de 1nscr1ere 

fi.l 
ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 
U.A.T. COMUNA 

SEACA DE PADURE 
Nr.1952/7.12.2021 

PROCES VERBAL 
de selectie a dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante de execuţie 

lncheiat astazi 8 decembrie 2021 la Primaria comunei Seaca de Padure,judetul Dolj cu ocazia 
finalizarii selectiei dosarelor candidatilor care s-au înscris la concursul de recrutare pentru funcţiile 

publice vacante de execuţie de: 
r REFERENT,clasa III, grad profesional DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENT CONTABILITATE, 

ACHIZITll PUBLICE SI RESURSE UMANE, cu normă întreagă, durată timpului de lucru 8 ore/zi, 

40 ore/săptămână; 
r REFERENT, clasa 111, grad profesional DEBUTANT în cadrul COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE 

LOCALE , cu normă întreagă, d urată t impului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână , cu 
următoarele precizări : 
Comisia de concurs constituita prin Dispozitia nr.120/5 noiembrie 2021 s-a intrunit in 

vederea selectiei dosarelor de concurs depuse de candidati pentru a participa la concursul organizat 

la data de 13 decembrie 2021 -proba scrisa in vederea ocuparii functiilor publice vacan:e specificate 
mai sus. 

ln conformitate cu prevederile art.467,alin.(1) si alin.(7),art. 618, alin.(10) din O U G. nr. 57 /2019 
privind Codul administrativ si art.SO din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionari lor publici, 

Pentru aceste posturi au fost depuse dosare de înscriere in termenul stabilit prin anunt. 
ln urma verificarii dosarelor de inscriere,comisia de concurs a nunta obtinerea urmatoarelor 

rezultate: 

Nr. 
crt. 

1. 

Numele si prenumele candidatului Rezultatul selectiei 
dosarelor 

Serban Gicu-Cristian ADMIS 

Motivul respingerii 
dosarului/Observatii 

I 2. 1 Orosanu Adrian AD_M_ IS _ _ _ _ _ _ __._ _ ___ _ _ __ ~ 
Candidatii declarati admisi conform art.618 alin.(10), lit."a") din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ si art.SO din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, vor sustine proba scrisa în data de 13 decembrie 2021 ,ora 10 00, la 
sediul Primariei comunei Seaca de Padure. 

Candidatul nemultumit poate depune contestatie in termen de cel mult 24 de ore de l;i data afisarii 

rezultatului selectiei dosarelor, la locul desfasurarii concursului, sub sanctiunea decaderii din acest 
drept,conform art.63 din din Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 

Afisat astazi: 8 decembrie 2021 
COMISIA DE CONCURS: 

Presedinte: -Firu Ionel-inspector, cls.I, grad profesional principal; 
M embri: - Latea Mari.f1,inspector,cls.I ,grad profesion::il asistent; 

- Cutoiu Petre-,referent,cls.111,grad profesional asistent. 
Secretar comisie de concurs -Stanciu Gheorghe secretarul general al comunei 


