
|

ROMÂNIA |

JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN

Comuna EFTIMIE MURGU |

| | COMISIA DE CONCURS

|

nr.1. din data de 42:93..2021 |

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi (2:95: 2021

cuocazia selectarii dosarelor depuse de candidatii pentru

concursul de recrutaredin data de 19.03.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante de: consilier achizitii publice, clasa 1, grad profesional debutant - compartiment
achizitii publice şi consilier clasa |, grad profesional superior - compartiment financiar

contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu,

judetul Caras Severin

COMISIA DE CONCURS constituita prin Dispozitia primarului nr. 35 din 16 februarie 2021

compusa din
Preşedinte comisie: Marin Pavel, secretar general u.a.t comuna Bania

Membru: Jurchescu lon, secretar general u.a.t comuna Bozovici

Membru: Gheju Sorin Corneliu , consilier juridic Institutia Prefectului judetul Caras Severin

Secerat comisie Imbrescu Liviu , secretar general u.a.t comuna Eftimie Murgu

Azi data de mai sus am procedat la verificarea dosarelor depuse de candidatii la concursul de

recrutare pentru funcție publice de execuţie vacante de: consilier achizitii publice, clasa |
gradul profesional debutant, în cadrul compartimentului achizitii publice, consilier clasa I,

gradul profesional superior, în cadrul compartimentului financiar contabil, în aparatul de

specialitate al primarului comunei EFTIMIE MURGU, dupa cum urmeaza :

|. Dosare depuse

n |

MonteșI FUNCTIA
|

Dosarnr.
|

Domiciliul

1|BECKER RAMONA IEo|SMNTO22021
|

joiaCarsSeven

2|ŞUTAIONICĂ CECILE
3|ROTARIU COSMINA IONELA Danco|405124.02:2021 ESI4

|

VASILE ANTUȚA MARIA achizipublce |_4(711:03.2021 StaiCaSer
5|BĂLAN SILVESTRU consior|dzortoszozi|ParleSSglia
6 |

BĂLAN SILVESTRU can| tanaazoat|PRESen
7|BOLVĂNESCU ALINA LUIZA

|
_Consilr|45032024 EC Sorel

&|PALIU ANA MARIA | oopice|1485032021 esti



1. Comisia de concurs a fost stabilita prin Dispozitia primarului nr. 35din 16 februarie 2021;

2 Anuntul a fost afisat la sediul primariei și pe pagina proprie de internet www. primariaeftimiemurgu.ro

în data de 16.02.2021 în conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008;

3 Dosarele candidatilor au fost depuseîn termen, pana la data de le 8.03.2021

Potrivit anuntului, concursul de recrutare se organizeaza pentru functiile publice de execuție din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu după curn urmează:

Nr. - n Denumire :
|

ca]
Denumirea functiei compartiment

Nr. posturi |

A EI achizitii publice, clasa| Achizitii publice
Ă ]

2 | Conslier clasa | superior Financiar contabil
|

1 |
Il Verificare dosare

Nr.Q*| Numeleşi prenumele | Formularul |

ev.
Ţ Copie act|Diploma|Adeverinta|Cazier Declaratie |

- candidatului de inscriere,
"| identitate studii medicala judiciar securitate

,

1
|
BECKER RAMONA | Ba IE A, PE

A [sura NICA |
DA |

DA DA DA DA DA DA

ROTARIU COSMINA
|

DA | DA DA
| DA DA DA DA

| IONELA
|

„| VASILEANTUȚA
|

DA
|

DA|DA DA DA DA DA

MARIA

5 |
BĂLAN SILVESTRU | x | BL DE DE A DE

:

5)
|

BĂLAN SILVESTRU |
BI

|
PA DA =

|

SA pe DA

7
| BOLVĂNESCU ALINA DA DA DA DE | DA [| DA DA

LUIZA

|
DA

|

DA DA DA DA DA DA

8
|

PALIU ANA MARIA

III: Candidaturi ramase definiti

Fata de cele de mai sus, comisia de concurs declara admisi candidatii inscrisi, dupa cum urmeaza:

| Rezolutia comisiei

ct Numelesi prenumele | de concurs Motivatie respingere dosar

admislrespins

1|BECKER RAMONA
| Admis

2|ŞUTA IONICĂ
| Admis

3|ROTARIU COSMINA IONELA
| Admis

4|VASILE ANTUŢA MARIA
|

Admis

— |
a

5|BĂLAN SILVESTRU | Admis
ţ

&|PALIU ANA MARIA | Admis



p
|

BĂLAN SILVESTRU
|

Respins

8 | BOLVĂNESCU ALINA LUIZA
|

Respins

COMISIA DE CONCURS:

Neindeplinire conditie specifica obligatorie
|

— lipsa diploma specializarea
Contabiltate/Economie/Finante banci —

prev dela art. 49alin (1) din HG rr.

11/2008 cu modificarile si completarile |

uterioare
Neindepiinire condie speciica obligatorie
—lipsa diploma specializarea
ContabiltatelEconormieFinante banci —

prev de la art. 49 alin (1) din HG.
Î11/2008 cu modificarile si completarile
uterioare

Comisia de concurs: Semnătura

1. MARIN PAVEL
|

preşedinte comisie

2. JURCHESCU ION

|_3 GGHEJU SORIN CORNELIU

membru

|
membru

Afişat la sediul Primăriei comunei Eftimie Murgu data de

si publicat pe site-ul www. primariaeftimiemurgu.ro

Secretarul comisiei,
ImbrescuLiviud

12.03.2204,cra 49


