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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 25 Mai 2021,  
 
Comisia de examen/concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție  pe perioadă 

nedeterminată  de MUNCITOR, în cadrul compartimentului Servicii locale din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Vadului, numită prin dispoziția nr.  
37/2021 a procedat la testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului mai sus 
menționat, în cadrul probei scrise. 

A participat  la proba scrisă desfășurată în data de 25.05.2021 candidatul: 
 
1. AVRAM Cosmin . 

 
Pentru lucrarea scrisă au fost formulate 2 seturi de subiecte, din care a fost extras plicul 

cu subiectele prezentate în varianta 1, atașat la procesul verbal, care cuprinde și punctajul stabilit 
de către comisia de concurs pentru fiecare subiect în parte.  

Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 60 puncte. 
În urma verificării răspunsurilor date la subiectele extrase pentru lucrarea scrisă, 

Comisia de concurs a acordat candidatului:  
1. AVRAM Cosmin  – 89 puncte, punctaj cu care a promovat proba scrisă  
 
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal, în baza căruia secretarul comisiei 

de examen/concurs va proceda la afișarea rezultatului probei scrise.  
 

 
Comisia de examen: 
 

IORGA ADRIANA - Președinte,  ..................................................... 
 

TOLOANCĂ ION  - Membru ________________________________ 
 
 

MARIN  NICOLAE – Membru_________________________  
 

 
 
STAN ADRIANA CRISTINA -  secretar comisie ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA             
JUDEȚUL  PRAHOVA           
COMUNA GURA VADULUI 
PRIMĂRIA 
 
 

BORDEROU NOTARE 
 

 
 

1. Candidat: AVRAM  Cosmin, funcția contractuală de execuție : Muncitor 
 

Proba scrisă: 
 

Nr. 
crt. 

Membrii comisiei de 
examen 

Subiectul 1 
30 puncte 

Subiectul 2 
40 puncte 

Subiectul 3 
 30 puncte 

 
Total puncte 
proba scrisă 

1. Iorga Adriana  
29 puncte 39 puncte 29 puncte 97 puncte 

2. Toloancă Ion  
27 puncte 35 puncte 27 puncte 89 puncte 

3. Marin Nicolae  
25 puncte 30 puncte 26 puncte 81 puncte 

 
   MEDIA 89 p. 

 
 
 
COMISIA DE EXAMINARE:   
 
Președinte: IORGA ADRIANA ______________ 
 
       
Membrii:   TOLOANCĂ ION ______________ 
 
       
MARIN NICOLAE   ______________ 
 
 
 
Secretarul comisiei de examinare:   
STAN ADRIANA CRISTINA ______________ 
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