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Nr. 17582/26.04.2016 
 
 

REZULTATE  SELECTARE  DOSARE  DE  ÎNSCRIERE 
 

pentru concursul/examenul organizat în data de 04.05.2016 în vederea ocupării functiei contractuale de 
executie de “Bucătar” din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială șsi Cantina de Ajutor Social din 
aparatul de specialitate al primarului. 

În urma verificării dosarului de înscriere depus în termenul legal, comisia de concurs constituita in baza 
dispozitiei nr.680/11.04.2016   anunţă  obţinerea următorului  rezultat:  

 

Nr 
crt 

Nume şi prenume candidat Rezultat selecţie 
admis / respins 

Observaţii 
(motivare respingere) 

1. Burlacu Cerasela ADMIS - 

   - 

               
Împotriva rezultatului selecție, candiatul nemulțumit poate depune contestație, în termen de cel mult 

1 zi lucrătoare de la data afișării, potrivit art. 31 din HG 286/2011 modificată prin H.G. 1027/2014. 
 

   
 
 

Comisia de concurs/examen 
 

1.Președinte – c.j. Pîrvu Nicoleta –Șef Serviciul- S.P.L.A.S.C.A.S. 
 

2.Membru – insp. Mihaela ȘERBĂNESCU, inspector la S.P.L.A.S.C.A.S. 
 
3.Membru— c.j.Magdalena MARIN Compartiment Resurse Umane 

 
 
 
 

Secretar comisie concurs, 
Ref. Laura ROȘU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi  26.04.2016 ora  10.00         

cu ocazia selectării dosarelor de înscriere, în vederea  desfășurării  concursului organizat  
în data de 04.05.2016 în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de “Bucătar” din cadrul Serviciului 

Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social  
din aparatul de specialitate al primarului. 

 
             În conformitate cu prevederile art.30 din Codul Muncii, art. 20 din HG.nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificat prin art. 17 din HG 
nr.1027/2014. 

Comisia de concurs/examen a procedat la selecția dosarelor de înscriere pentru a verifica 
îndeplinirea condițiilor de participare la examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție 
vacantă “Bucătar” din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele organizat în perioada  04.05.2016- 
05.05.2016.  

În urma analizării dosarului depus, comisia de concurs a constatat : 
A) Condițiile generale de participare, potrivit art. 3 din H.G. 286/2011 modificată  și completat prin 

HG 1027/2014  
 sunt îndeplinite; 

B) Condițiile specifice de participare: 
a) Studii generale, profesionale sau medii absolvite cu sau fară diplomă de bacalaureat; curs de 
calificare profesională în meseria de bucătar 

sunt îndeplinite,  
astfel încât, ADMITE  participarea la concurs/examen a d-nei Burlacu Cerasela    

 
Comisia de concurs/examen 

 
1.Președinte – c.j. Pîrvu Nicoleta –Șef Serviciul- S.P.L.A.S.C.A.S. 

 
2.Membru – insp. Mihaela ȘERBĂNESCU, inspector la S.P.L.A.S.C.A.S. 
 
3.Membru— c.j.Magdalena MARIN Compartiment Resurse Umane 

 
 
 
 

                                Secretar comisie concurs, 
Ref. Laura ROȘU 

                                                                                          
                                                                                               
 
 
 
Afisat in data de 26.04.2016, ora 10.00 

 


