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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi 14 mai  2021, ora 10,00  la sediul Primariei comunei Gura Vadului cu ocazia intrunirii 
comisiei la examenul 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 
 

Comisia constituita in conformitate cu prevederile art.8,art.15, lit.a, art.16 și art.17 din HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 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,  s-a intrunit pentru a selecta dosarele depuse in privinta indeplinirii conditiilor de 
participare la examen/concurs, in baza art.19 alin. 2 din HG nr.286/2011. 

 
Un număr de 3 candidați au depus documentele în termenul prevăzut în anunt, după cum 

urmează: 
NISTOR Constantin – înregistrat cu nr. 1884 din 10.05.2021 
AVRAM Cosmin – înregistrat cu nr. 1892 din 11.05.2021 
TIȚA Marius-Nicolae – înregistrat cu nr. 1930 din 12.05.2021. 
 
Analizând actele depuse în dosar, comisia constată următoarele: 
1.dosarul  nr.1 înregistrat sub nr. 1884/10.05.2021 nu îndeplinește condițiile legale și este 

declarat RESPINS.(lipsă diplomă de bac, cazier și adeverință medicală) 
2.dosarul nr.2 înregistrat sub nr. 1892/11.05.2021 îndeplinește condițiile legale și este declarat-

ADMIS. 
3. dosarul nr.3 înregistrat sub nr. 1930/12.05.2021 nu îndeplinește condițiile legale și este 

declarat- RESPINS. (lipsă diplomă de bac). 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selectiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 

de ore de la afişare, 
Candidațul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 25.05.2021 ora 10.00 la sediul 

Primăriei comunei Gura Vadului. 
 
Afișat astăzi 14.05.2021. 

 
Comisia de examen: 
 
IORGA ADRIANA–Secretar general UAT - Președinte,  ..................................................... 
TOLOANCĂ ION  –  Viceprimar - Membru ________________________________ 
MARIN NICOLAE – referent  – Membru_________________________  
 
 
STAN ADRIANA CRISTINA - secretar comisie ........................................... 
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