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“ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
COMISIA DE CONCURS

Nr. 547 din 19.03.2021

PROCES-VERBAL
Privind afisarea rezultatelor la Proba scrisa, desfasurata în data de 19.03.2021 pentru ocuparea funcţiei

a)
blice de execuție vacantede: consilier acizii publice, clasa|, gradul profesionaldebutant în cadrul

compartimentului achizitii publice, consilier, clasa |, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului
financiar contabil , în aparatul de specialitate alprimarului comunei Eftimie Murgu.

A. pentru ocuparea postului de consilier achizitii,
cadrul compartimentului ACHIZITII PUBLICE,
primarului comunei Eftimie Murgu.

clasa I, gradul profesional debutant, în
în aparatul de specialitate al

Nr. NUMELESI e PUNCTAJcrt PRENUMELE PERANDCAREA|OBTINUT|ADMISIRESPINS

consilier achizitii, 28,66 RESPINS
1

BECKER clasa |, gradul
RAMONA profesional| debutant

.consilier achizitii, 45,34 RESPINS
Ă clasa |, gradul2 ŞUTA IONICĂ

profesional| debutant
consilier achizitii, 0 RESPINS

3 ROTARIU clasa |, gradul
COSMINA IONELA profesional|! | debutant

=!consilier achizitii, 36,83 RESPINS
„|VASILE ANTUŢA clasa |, gradul

MARIA profesional
debutant

1- consilier achizitii,|NEPREZENTAT5 BĂLAN clasa|, gradul LA CONCURS
SILVESTRU profesional

| debutant
|

m
consilier achizitii,|NEPREZENTATclasa |, gradul LA CONCURS6|PALIU ANA MARIA

profesional
debutant



= Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula
contestatie in termen de 24 de ore dela afisare, conform
art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare, care se depune la Registratura UAT Eftimie Murgu,
sub sanctiunea decaderii din acest drept.
B. pentru ocuparea postuluide consilier, clasal, gradul profesional superior, în cadrul

compartimentului FINANCIAR CONTABIL în aparatul de specialitate al primarului
comunei Eftimie Murgu

crt.

NUMELE SI FUNCTIA PENTRU | PUNCTAJ |

PRENUMELE CARE A CANDIDAT|OBTINUT|ȘD|SIRESPINS

PT -T-T-
= Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula
contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform
art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile
ulterioare, care se depune la Registratura UAT Eftimie Murgu,
sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Întocmit

SECRETAR COMISIE,
IMBRESCU LIVIU,

*Afisatastazi, 16.03.2021, ra|la sediul Comunei Eftimie Murgu şipe site-ul
wwW.primariaeftimiemurgu.ro


