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Nr.2019127.04.2022

PROCES VERBAL FINAL
Incheiat azi 27 .04.2022

Conform procesului verbal de seleclie a dosarelor a fost admis la concurs dosarul :

Nr.1739108.04.2022 depus pentru postul de inspector , compartiment Relatii cu
publicul , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobra

Desfbqurarea probelor de concurs s-au fEcut cu respectarea prevederilor H.G. nr.
61112008 pentru aprobarea nornelor privind organizarea Si dezvoltarea carierei
func{ionarilor publici

La proba scris6, suslinutd in data de 27.04.2022, ora 12,00 la sediul instituliei
conform anunlului de concurs, s-a prezentat candidata Simoc Raluca Maria.

La proba scris6, suslinutd in data de 27.04.2022 ora 12, 00 , la sediul instituliei
conform anunlului de concurs, s-a oblinut punctajul conform Anexei nr.4.

Nu s-au inregistrat contestalii la proba scris6.
In data de27.04.2022 , ora 15 , 00 la sediul instituliei, candidate admisa participat

la interviu. Rezultatele interviului sunt consemnate in Anexa nr.6.
Rezultatele concursului sunt cuprinse in Anexa nr.7 la prezentul proces-verbal gi

candidata Simoc Raluca Maria este declarata admisa
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de concurs :

Presedinte: Vanatoru Violeta -secretarul general al UAT Dobra

Membrii : lnisca Loredana Ramona -inspector principal i rul Prirnariei comunei Dobra

Pup Daniela Elena - inspector principal in cadrul Primaritu i comunei Dobra

f,TSecretar : Tomestean Rodica 'JS I
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Nr.2026127.04.2022

PROCES VERBAL FINAL
Incheiat azi 27 .04.2022

Conform procesului verbal de seleclie a dosarelor a fost admis la concurs dosarul :

1. Nr.1716107.04.2022 depus pentru postul de consilier juridic , compartiment
juridic si resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Dobra;

Desfbgurarea probelor de concurs s-au f6cut cu respectarea prevederilor H.G. nr.
61112008 pentru aprobarea norrnelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei
funclionarilor publici
La proba scris6, suslinutd in data de 27.04.2022 ora 09,00 la sediul instituliei

conform anunlului de concurs, s-a prezentat candidata Onea Adina Gabriela.
La proba scris6, suslinutd in data de 27.04.2022 , la sediul instituliei conform

anunlului de concurs, s-a ob{inut punctajul conform Anexei nr.4.
Nu s-au inregistrat contestalii la proba scrisd.
In data de 27.04.2022 ora 14.00 la sediul instituliei, candidata admisa a participat

la interviu. Rezultatele interviului sunt consemnate in Anexa nr.6.
Rezultatele concursului sunt cuprinse in Anexa nr.7 la prezentul proces-verbal gi

candidata Onea Adina Gabriela este declarata Admis.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de concurs :

Presedinte: Vanatoru Violeta -secretarul general al UAT Dobra

Membrii : Inisca Loredana Ramona -inspector in cadrul Dobra

Pup Daniela Elena - inspector principal in cadrul Primariei.-=-'>

J$Secretar comisie : Tomestean Rodica sI *1
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