ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA COMUNEI 23 AUGUST
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL SI
RESURSE UMANE

LOCALITATEA 23 AUGUST, Str. George Cdlinescu nr' 50,
JUDETUL CONSTANTA, ROMANIA
COD FfSCAL: 4618153; TELEFON (FAX): 02411733.018; COD PO$TAL: 907005
Nr.5770/31 .07.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA
pentru
ocuparea functiei contractuale de executie vacante de
concursul organizat
secretar, Compartiment Secretariat registratura
Avand in vedere prevederile ar1. 30 alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale
ii a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr'
2861201'1, cu modificarile si completarile ulterioare, comisis de concurs comunica urmatoarele
rezultate ale probei scrise:
Nr.

Crt.

2.

scrise

Secreta riCom parti ment
Secretariat reqistratu ra

90,42

ADMIS

Secretar/Compartiment
Secreta riat reqistratu ra

17,67

RESPINS

Functia/Structura

MIHAI DANA LUDMILA

TAPUSA

MADALINA

ROXANA

Rezultatul probei

Punctaj
proba
scrisa

Numele si prenumele
candidatului

Candidatul declarat admis va sustine interviul in conformitate cu anuntul de
organizare si desfasurare a concursului in data de 03.08.2017,ora 13.00, la sediul
Primariei din Str. George Calinescu nr. 50, sala de sedinte.
Candidatul nemultumit poate depune contestatie in termen de cel mult o zi
lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa sub sanctiunea decaderii
din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
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, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.28612011,
cu modificarile si completarile ulterioaren
Afisat azi, 31 .07 .201i , ora 1500 la sediil I Primariei din Str. George Calinescu nr.
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COMISIA DE CONCURS:
Presedinte:VOICU VIRGINIA
Membrii : MORARU ALEXAN
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