PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
COMISIA DE EXAMEN
Nr.Mg din 27.05.2021
RAPORT FINAL
încheiat astăzi 27.05.2021

cu privire la examenul din data de 27.05.2021 (proba scrisă) și 27.05.2021
(proba interviu) pentru ocuparea a postului contractual vacant, de execuție de șofer
microbuz școlar în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt,

Comisia de examen constituită prin Dispoziția primarului comunei Osica de
Jos nr. 90/05.05.2021, s-a întrunit în data de 27.05.2021, la sediul Primăriei Comunei
Osica de Jos, în vederea organizării și desfășurării probei scrise și în data de 27.05.2021,
în vederea organizării și desfășurării probei interviu, la examenul organizat pentru
ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de șofer microbuz școlar în
subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt.
Examenul organizat pentru ocuparea postului, s-a desfășurat în conformitate
cu prevederile 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, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, partea lll-a nr.365/05.05.2021, în ziarul Jurnalul Național din 05.05.2021, a fost
transmis spre publicare către portalul posturi.gov.ro. pe data de 05.05.2021, a fost afișat
pe pagina de internet proprie www.poj.ro pe data de 05.05.2021 și a fost afișat la avizierul
de la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, întocmindu-se Procesul - verbal de afișare
nr.2394 din 05.05.2021.
în anunțul afișat la avizierul instituției și în cel de pe pagina de internet, au fost
specificate: documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs,
condițiile generale și specifice prevăzute în fișa postului, condițiile necesare ocupării
postului, probele de concurs, bibliografia pentru concurs și calendarul de desfășurare a
concursului.
La examen s-a înscris un singur candidat, respectiv domnul Păun Gheorghe
Valentin - cu formularul de înscriere nr. 2681/19.05.2021.
SELECȚIA DOSARELOR
I.
în temeiul prevederilor art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs s-a întrunit în data de
21.05.2021, la sediul primăriei comunei Osica de Jos, în vederea selecției dosarelor de
înscriere la concurs.
Pentru concurs a fost depus un singur dosar de concurs. După verificarea
dosarului de concurs al candidatului, s-a constatat ca au fost îndeplinite prevederile art.
6 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu privire la îndeplinirea condițiilor de către
persoanele înscrise la concurs.
în urma selecției dosarelor, s-a constatat că dosarul d-nului Păun Gheorghe
Valentin a întrunit condițiile de concurs, fiind declarat „admis”. Rezultatele selecției
dosarelor de înscriere la concurs au fost consemnate în procesul - verbal nr.2727 din
21.05.2021.
Potrivit prevederilor art.1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în cazul în care la concursul organizat se prezintă un
singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

II. PROBA SCRISĂ
Proba scrisă s-a desfășurat pe data de 27.05.2021, începând cu ora 10,00.
----- ..
La susținerea probei scrise s-a prezentat "(candidatul declarat „admis” la
selecția dosarelor. Proba scrisă a constat în redactarea unei lucrări. Prin proba scrisă s-au
testat cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care s-a organizat
examenul.
Subiectele pentru proba scrisă -s-au stabilit pe baza bibliografiei și a tematicii
de examen, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidatului.
Comisia de examen a stabilit subiectele și a alcătuit seturile de subiecte pentru
proba scrisă, pe data de 27.05.2021, înainte de desfășurarea probei.
Președintele Comisiei de examen a propus 6 subiecte, iar membrii de examen
au propus fiecare câte 6 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor Comisiei de examen au
fost întocmite 2 seturi de subiecte care au fost prezentate candidatului. Seturile de
subiecte au fost semnate de toți membrii Comisiei de examen și au fost închise în plicuri
sigilate purtând ștampila Primăriei comunei Osica de Jos.
Comisia de examen a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect, care a
fost comunicat candidatului odată cu subiectele și a fost afișat la locul desfășurării
examenului.
înainte de începerea probei scrise s-a făcut apelul candidatului, în vederea
îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității
candidatului s-a făcut pe baza cărții de identitate. Durata probei scrise a fost stabilită de
Comisia de examen, respectiv timp de 2,00 ore.
La ora stabilită pentru începerea probei scrise, respectiv ora 10,10, Comisia
de examen a prezentat candidatului seturile de subiecte, invitând candidatul să extragă un
plic cu subiectele de examen. Domnul Păun Gheorghe Valentin a extras setul de subiecte
varianta nr.ll. în încăperea în care a avut loc examenul, pe toată perioada derulării
acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei,
candidatului nu i-a fost permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a
telefonului mobil ori a altor mijloace de comunicare la distanță.
Lucrarea a fost redactată, pe seturile de hârtie asigurate de Primăria Comunei
Osica de Jos, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. La finalizarea lucrării, cu
încadrarea în timpului alocat probei scrise, candidatul a predat Comisiei de examen
lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens - anexa nr. II la
prezentul proces - verbal nr. 2870/27.05.2021.
Pentru proba scrisă punctajul maxim a fost stabilit la 100 de puncte, conform
anexei I la Procesul - Verbal nr. 2870/27.05.2021. Punctajele s-au acordat de către
fiecare membru al comisiei de examen în parte, pentru lucrarea scrisă, și s-au notat în
borderoul de notare - anexa nr. III la proces - verbal nr.2870/27.05.2021.
Acordarea punctajului pentru proba scrisă s-a făcut pe baza mediei aritmetice
a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen. Punctajul minim pentru
promovarea probei scrise a fost de minim 50 puncte.
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă a examenului s-a făcut prin
menționarea punctajului final al candidatului, prin afișare la locul desfășurării examenului,
respectiv sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, conform Proces- verbal de afișaj nr.
2879 din 27.05.2021.
III. PROBA DE INTERVIU
DoMNUL Păun Gheorghe Valentin, imediat după afișarea rezultatelor la proba
scrisă, a depus cerere la președintele comisiei de examen, fiind înregistrată ia nr.
2878/27.05.2021, solicitând susținerea probei de interviu pe data de 27.05.2021, ora
14,00, menționând că nu intenționează să conteste rezultatul probei scrise.
Fiind unicul candidat, comisia a aprobat susținerea probei de interviu pe data
de 27.05.2021 ora 14,00. în cadrul interviului au fost testate abilitățile, aptitudinile și
motivația candidatului.

Interviul a fost realizat conform Planului de interviu întocmit de comisia de
examen pe baza criteriilor de evaluare - Anexa nr. I la Procesul - verbal nr.
....................
•2880/27.05.2021.
întrebările la proba de interviu au fost formulate de către fiecare membru al
comisiei de examen, pe baza planului de interviu.
Interviul a fost notat pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 24 alin. (2)
din Regulamentul - 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare și a punctajelor maxime stabilite de
Comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu.
Membrii Comisiei de examen au acordat individual, punctaje pentru fiecare
dintre criteriile de evaluare prevăzute în Planul de interviu. Punctajele au fost acordate de
către fiecare membru al Comisiei de examen în parte, și au fost consemnate în borderoul
de notare - anexa nr. II la Procesul - verbal nr. 2880/27.05.2021.

Punctajele obținute de candidaț la proba de interviu cu mențiunea "admis" au
fost consemnate în anexa nr. III la Procesul - verbal nr. 2880/27.02.2021 .Rezultatul
interviului a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, conform procesului verbal nr. 2881/27.05.2021. Candidatul a fost declarat "admis" la interviu, obținând 92,00
puncte din totalul de 100.
Având în vedere cele expuse mai sus, comisia de examen declară admis pe
postul de execuție de natură contractuală de șofer micorbuz școlar în subordinea
Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt, pe domnul Păun Gheorghe Valentin, care a
obtinut punctajul final de 75,33 puncte (ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba
scrisă și interviu), consemnând rezultatul final în Centralizatorul Nominal - anexă la
raportul final, după cum urmează:

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
candidatului

Punctajul
obtinut la
proba scrisă

Punctajul
obtinut la
proba interviu

1

PĂUN
GHEORGHE
VALENTIN

58,66

92,00

f

Punctaj final

Calificativ

(media aritmetică a
punctajelor obținute
la proba scrisă și
proba interviu)

75,33

ADMIS

Drept urmare, s-a încheiat prezentul Raport Final ce cuprinde rezultatele
finale ale examenului pentru ocuparea postului de natură contractuală de șofer microbuz
școlar în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt.
COMISIA DE EXAMEN

- MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment administrarea domeniului
public și privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul
Olt, președinte_
- POPESCtJ NICOLAE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
___
m e m b ru_
- STANCU MARIN-^ș-ofer microbuz, Primăria Comunei Fărcasele, Județul
Olt,
membru_
Secretar comisie
- TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jos

PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
COMISIA DE EXAMEN

Anexă I a Raportul Final nr,______ 127.05.2021

CENTRALIZATOR
cu privire la rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea postului de natură
contractuală de șofer
microbuz școlar
în subordinea Consiliului Local Osica de Jos,
>
>
Județul Olt.

Nr.
crt.

Numele și
prenumele
candidatului

Punctajul
obtinut la
proba scrisă

Punctajul
obtinut la
proba interviu

1

PĂUN
GHEORGHE
VALENTIN

58,66

92,00

Punctaj final

Calificativ

(media aritmetică a
punctajelor obținute
la proba scrisă și
proba interviu)

75,33

ADMIS

COMISIA DE EXAMEN
- MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment administrarea domeniului
public și privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul
Olt, președinte.
- POPEȘJCU NICOLAE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
membru
- STANCJ MARIN —șpfi^mnico^tjuz, Primăria Comunei Fărcașele, Județul
Olt membru___
Secretar comisie
- TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jos___

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA OSICA DE JOS
Cod fiscal 16579643
E-mail:primariaosicadejos@yahoo.com

s

Tel: (+40) 0249 455015
Fax: (+40) 0249 455074

Nr.9£%din 27.05.2021

PROCES - VERBAL
încheiat azi 27 mai 2021
Privind afișarea rezultatului probei interviu la concursul organizat în data de 27
mai 2021, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer
microbuz școlar în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt
J
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Șofer microbuz școlar - 1 post

Nr.
crt.

1.

Numele și prenumele

PĂUN GHEORGHE
VALENTIN

Punctaj
proba
interviu

92 Puncte

ADMIS

RESPINS

ADMIS

-

Afișat azi 27.05.2021, orele 16,00.

Secretar comisie
TORCEA Daniela, secretar comuna Osica de Jos

ROMÂN IA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
Str. Dealul Mic, nr.2, 237153
Tel/fax: 0249455015 0249455085
e-mai I: primariaosicadejos@yahoo. com

Nr.2880 din 27.05.2021

PROCES - VERBAL
încheiat azi 27.05.2021
Cu privire la organizarea, desfășurarea și rezultatul probei INTERVIU, a examenului
pentru ocuparea postului vacant de execuție de șofer microbuz școlar în subordinea
Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului comunei Osica de Jos nr.
90/05.05.2021, s-a întrunit astăzi 27.05.2021, la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, pentru
desfășurarea interviului la examenul organizat în vederea ocupării funcției contractuale vacante
de execuție șofer microbuz școlar, în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt.
La susținerea probei de interviu, a participat unicul candidat admis la proba scrisă,
respectiv domnul PĂUN GHEORGHE VALENTIN.
în cadrul interviului au fost testate abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.
Interviul s-a desfășurat cu începere de la orele 1400, conform Planului de interviu
întocmit de comisia de examen pe baza criteriilor de evaluare - Anexa nr.l la prezentul Proces verbal.
întrebările și răspunsurile candidatului la proba de interviu au fost consemnate în
scris în anexa la raportul final al examenului, întocmită de secretarul Comisiei de examen și
semnată de membrii comisiei de examen și de candidat.
Interviul a fost notat pe baza criteriilor de evaluare prevăzute la art.24 alin.(2) din
Regulamentul - 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, și a punctajelor maxime
stabilite de Comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu^
în conformitate cu prevederile art. 28 alin.3 lit a) din HOTĂRÂREA nr. 286 din 23
martie 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, sunt declarați admiși la interviu
candidații care au obținut minimum 50 puncte pentru funcțiile contractuale de execuție și
minimum 70 puncte pentru funcțiile contractuale de conducere.
Membrii Comisiei de examen au acordat, individual, punctaje pentru fiecare dintre
criteriile de evaluare prevăzute în Planul de interviu.
Punctajele au fost acordate de către fiecare membru al Comisiei de examen în
parte, și sunt consemnate în borderoul de notare - anexa nr. II la prezentul proces-verbal.
Punctajele obținute de candidat la proba de interviu cu mențiunea „admis,, sunt
consemnate în anexa nr. III ia prezentul proces-verbal care se va afișa la sediul Primăriei
Comunei Osica de Jos.
în urma susținerii interviului, a fost declarat admis:
-pentru funcția contractuală de execuție vacantă de șofer microbuz școlar, domnul
Păun Gheorghe Valentin, cu un punctaj total de 92 puncte .

Față de cele mai sus menționate s-a încheiat astăzi prezentul proces-verbal în 2
exemplare, cu 3 anexe.
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COMISIA DE EXAMEN

- MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment administrarea domeniului public
și privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul Olt,
președinte_
_
- POPEStîU NICOLAE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
membru
_______ ______
- STANCU KlARlhJ - șofer microbuz, Primăria Comunei Fărcașele, Județul Olt,
membru

- TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jos
COMISIA DE EXAMEN

(

PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
COMISIA DE EXAMINARE
NizO^.dm 27.05.2021

PROCES VERBAL
încheiat azi 27.05.2021, ora 15.00
PROBA SCRISĂ

pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant, de execuție de șofer
microbuz școlar în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt,

Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului comunei Osica de Jos
nr.90/05.05.2021, s-a întrunit astăzi 27.05.2021, la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, în
vederea organizării și desfășurării probei scrise a examenului organizat în data de
27.05.2021, pentru ocuparea postului vacant de execuție, de natură contractuală, de șofer
microbuz școlar, din subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt.
Concursul organizat pentru ocuparea postului, se desfășoară în conformitate cu
prevederile 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, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, partea lll-a nr.365/05.05.2021, în ziarul Jurnalul Național din data de 05.05.2021, a
fost transmis spre publicare către portalul posturi.gov.ro. pe data de 05.05.2021, a fost afișat
pe pagina de internet proprie www.poj.ro pe data de 05.05.2021 și a fost afișat la avizierul de
la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, întocmindu-se Procesul- verbal de afișare nr. 2394
din 05.05.2021.
în anunțul afișat la avizierul instituției și în cel de pe pagina de internet, au fost
specificate: documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs,
condițiile generale și specifice prevăzute în fișa postului, condițiile necesare ocupării postului,
probele de concurs, bibliografia pentru concurs și calendarul de desfășurare a concursului.
în vederea participării la concurs, în termen de 15 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului, candidații depun dosarul de concurs. La concurs s-a înscris un singur
candidat, respectiv domnul PĂUN GHEORGHE - VELENTIN - cu cererea de înscriere nr.
2681/19.05.2021.
I. SELECȚIA DOSARELOR
în temeiul prevederilor art.19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, comisia de concurs s-a întrunit în data de 21.05.2021,
la sediul Primăriei Osica de Jos, în vederea selecției dosarelor de înscriere la concurs.
După verificarea dosarului de concurs al candidatului, se constată că au fost
îndeplinite prevederile art.6 - 7 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu privire la
îndeplinirea condițiilor de către persoanele care participă la concurs.
în urma selecției dosarelor, s-a constatat că dosarul d-nului PĂUN GHEORGHE VALENTIN, a întrunit condițiile de concurs, fiind declarat,.admis”.
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Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs au fost consemnate în
procesul - verbal nr. 2727 din 21.05.2021. Potrivit prevederilor art.1 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care la
concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
II.PROBA SCRISĂ
Proba scrisă s-a desfășurat astăzi 27.05.2021. La susținerea probei scrise s-a
prezentat candidatul declarat „admis” la selecția dosarelor.
Proba scrisă a constat în redactarea unei lucrări. Prin proba scrisă se testează
cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care s-a organizat examenul.
Subiectele pentru proba scrisă s-au stabilit pe baza bibliografiei și a tematicii de
examen, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidatului.
Comisia de examen a stabilit subiectele și a alcătuit seturile de subiecte pentru
proba scrisă, astăzi 27.05.2021.
Președintele Comisiei de examen a propus 6 subiecte, iar ceilalți doi membri ai
comisiei de examen au propus fiecare câte 6 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor
Comisiei de examen au fost întocmite 2 seturi de subiecte care au fost prezentate
candidatului.
Seturile de subiecte au fost semnate de toți membrii Comisiei de examen și au
fost închise în plicuri sigilate purtând ștampila Primăriei comunei Osica de Jos.
Comisia de examen a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect, care a fost
comunicat candidatului odată cu subiectele și a fost afișat la locul desfășurării examenului.
înainte de începerea probei scrise s-a făcut apelul candidatului, în vederea
îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității
candidatului s-a făcut pe baza cărții de identitate. Durata probei scrise a fost stabilită de
Comisia de examen, respectiv timp de 2,00 ore. La ora stabilită pentru începerea probei
scrise, respectiv ora 10,00, Comisia de examen a prezentat candidatului seturile de subiecte,
invitând candidatul să extragă un plic cu subiectele de examen.
Domnul Păun Gheorghe - Valentin a extras setul de subiecte varianta nr.2.
în încăperea în care a avut loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia,
inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidatului nu i-a fost
permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefonului mobil ori a altor
mijloace de comunicare la distanță.
Lucrarea a fost redactată, pe seturile de hârtie asigurate de Primăria Comunei
Osica de Jos, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă.
La finalizarea lucrării, cu încadrarea în timpului alocat probei scrise, candidatul a
predat Comisiei de examen lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens
- anexa nr. V la prezentul proces - verbal.
Pentru proba scrisă punctajul a fost stabilit la 100 de puncte, conform anexei IV la
prezentul.
Punctajele s-au acordat de către fiecare membru al comisiei de examen în parte,
pentru lucrarea scrisă, și s-au notat în borderoul de notare - anexa nr. VI la prezentul proces verbal.

s
Acordarea punctajului pentru proba scrisă s-a făcut pe baza mediei aritmetice a
punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen. Punctajul minim pentru
promovarea probei scrise este de minim 50 de puncte.
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă a examenului s-a făcut prin menționarea
punctajului final al candidatului, prin afișare la locul desfășurării examenului, respectiv sediul
Primăriei Comunei Osica de Jos, conform anexei nr. VII.
Față de cele mai sus menționate s-a încheiat astăzi prezentul proces - verbal în
două exemplare, cu 7 anexe.
COMISIA DE EXAMEN
- MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment administrarea domeniului public
și privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul Olt,
___
p reșed inte_
- POPESCb nicolaE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
____
membru_
- STANCd MARIJN^-Șofer microbuz, Primăria Comunei Fărcașele, Județul Olt,
_
rnem b ru_

-

Secretar comisie
TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jos_
COMISIA DE EXAMEN

____

I

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
____
....
PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
Str. Dealul Mic, nr.2, 237153
Tel/fax: 0249455015/ 0249455085
e-mail: primariaosicadejos@yahoo.com

2021

TABEL CU REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA
POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR
ORGANIZAT ÎN DATA DE 27 MAI 2021

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
candidatului
PĂUN GHEORGHE VALENTIN

Rezultatul
selecției
ADMIS

Observații
-

Candidații declarați admiși vor susține în data de 27.05.2021, la ora 10,00 - proba scrisă la
sediul Primăriei Comunei Osica . de Jos, Județul _ Olt;
___

Afișat azi, 24.05.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, Județul Olt.
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:

-

-

MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment Administrarea domeniului public și
privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul Olt,
președinte_
_
POPESCU NICOLAE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
membru^
?
STANCU Marin -șofer microbuz, Primăria Comunei Fărcașele, Județul Olt,
membru^
Secretar comisie
TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jo

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT ......
:
.
PRIMĂRIA COMUNEI OSICA DE JOS
Str. Dealul Mic, nr.2, 237153
Tel/fax: 0249455015/ 0249455085
e-mail: primariaosicadejos@yahoo.com

din 21.05.2021

PROCES - VERBAL
încheiat azi 21.05.2021
Selecție dosare de înscriere la concursul
pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer microbuz școlar

)

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispoziția
Primarului comunei Osica de Jos, județul Olt, nr.90/05.05.2021, a procedat azi 21.05.2021, la
verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de
șofer microbuz școlar, aflat în subordinea Consiliului Local Osica de Jos, Județul Olt.
Pentru concurs a fost depus l(unu) dosar de înscriere, astfel:
- Domnul PĂUN GHEORGHE VALENTIN: număr de înregistrare 2681/19.05.2021;
Rezultatele verificării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 27.05.2021- proba
scrisă, sunt următoarele:
Numele și prenumele
Rezultatul
Observații
Nr.
crt.
selecției
candidatului
1.
PĂUN GHEORGHE VALENTIN
ADMIS

j

Candidații declarați admiși vor susține în data de 27.05.2021, la ora 10,00 - proba scrisă la
sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, Județul Olt;

Afișat azi, 24.05.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, Județul Olt.
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:

-

MARICA CONSTANTIN - șofer Compartiment Administrarea domeniului public și
privat, implementare proiecte FEN, Primăria Osica de Jos, Județul Olt,
președinte
POPESCU NțCOLAE - șofer, Școala Gimnazială Osica de Jos, Județul Olt,
membru_
STANCU MARIN - șofermicrobuz, Primăria Comunei Fărcașele, Județul Olt,
mem bru .
Secretar comisie
TORCEA Daniela, secretar general Comuna Osica de Jos

