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Nr.7912 din 21 decembrie 2020

Proces- verbal
incheiat astdzi, 2 1 decembrie 2020
in urma selecliei dosarelor, candidatilor inscriqi la concursul ce se vaorganiza
la data de 28.12.2020, ora 10"o, pentru ocuparea unui post vacant de - gef SVSU
in cadrul compartimentului de specialitate al primarului comunei StroieEti, judeful Suceava

Guvernului m. 28612011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plStit din
fonduri publice, comisia de concurs numitd prin dispozilia primarului nr.201103.12.2020, s-a intrunit 9i a
procedat la selectarea dosarelor candidalilor inscrigi la concursul ce se va organiza in data de 28
decembrie 2020, ora 10oo pentru ocuparea unui post vacant de - gef SVSU in cadrul compartimentului
de specialitate al pdmarului comunei Stroiegti, judeful Suceava: - Ursache - Cosma Vasile - Alin;
Verciuc Vasile qi Hapurne Valentin - Mircea
Comisia a verifrcat dosarele ;i constatd cd sunVnu sunt indeplinite condiJiile legale de participare
la concursul pentru ocuparea unui post vacant de - gef SVSU din cadrul compartimentului de specialitate
al primarului comunei Stroiegti, judelul Suceava, dupd cum txmeazd:

in conformitate cu prevederile art.8 gi urmdtoarele din Hotdr6rea

Rezultatul selecf iei dosarelor:
Ursache - Cosma Vasile - Alin - respins;
Verciuc Vasile - admis;
Hapurne Valentin - Mircea - respinsl
Dosarul candidatului Ursache - Cosma Vasile - Alin a fost respins deoarece nu a prezentat
Certificatul de absolvire cod COR nr. 541901(gef serviciu voluntar/privat pentru situa{ii de urgenJd).
Dosarul candidatului Hapume Valentin - Mircea a fost respins deoarece nu indeplineqte condilia
specificd necesard in vederea participdrii la concurs, de vechime in administralie publicd de minim 5 ani
gi permis de conducere.

Cu drept de contestaiie in termen de 24 ore de la 6fi9are.
Rezultatul selectdrii dosarelor a fost afiqat la sediul Primdriei Comunei Stroieqti, judeful Suceava
de cdtre secretarul comisiei - Elisei Silvia, azi 21.12.2020, ora 1200 .
tl

Comisia de concurs:
Preqedinte: Tocari Alexandru
Membri: Rogu Elena - Brinduga
Maranda Dumitrila Oana

Secretar comisie.
Elisei Silvia
Prezentul proces verbal a fost afigat astdzi data de 21.12.2020. la avizierul Primdriei comunei
Stroieqti.

