
PRIMARIA ORAŞULUI BANEASA 
 
 
    PROCES VERBAL Nr.5246/05.05.2017 
 
 

întocmit astăzi 05.05.2017 , privind selectia dosarelor de înscriere depuse de candidaţi 
la secretariatul comisiei de concurs, în vederea participării la concursul organizat 

în perioada 10-15.05.2017, pentru ocuparea functiei publice vacante de executie  de 
inspector,clasa I,grad profesional debutant,din cadrul Compartimentului asistenta sociala 

 
 Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Primarului Oraşului Băneasa  nr. 114 din 

21.04.2017, având adresa nr.17115/2017 a ANFP Bucureşti privind nominalizarea reprezentanţilor în 

comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, analizând dosarele depuse de candidaţi în 

vederea  participării la concursul din data 10-15.05.2017 , pentru ocuparea functiei publice vacante de 

executie  de inspector,clasa I,grad profesional debutant,din cadrul Compartimentului asistenta 

sociala,in conformitate cu prevederile art.50 alin.1 din H.G. nr.611/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare, anunţă „ADMISE” dosarele următorilor candidaţi: 

- Pentru o functie publica de executie de inspector ,clasa I,grad profesional debutant la 

Compartimentul de asistenta sociala : 

 

1. MARIN DENISA 
 

 
 Candidata se va prezenta în data de 10.05.2017 ,ora 10.00  la sediul Primăriei oraşului Baneasa 

pentru susţinerea probei scrise a concursului. 

 

Comisia de concurs anunţă „RESPINSE” dosarele candidatilor: 

NU ESTE CAZUL. 

 

Nr.
crt 

Numele 
şi prenumele 

Funcţia publică 
pentru care s-a 

înscris 

Condiţii specifice  de participare 
care nu au fost respectate: 

Observaţii 

     
 

Conform celor prezentate mai sus, rezultatul selecţiei se va afişa la intrarea în sediul Primăriei 

oraşului Baneasa,  sub formă de ANUNŢ (vezi Anexa nr.1). 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, 
 
     COMISIA DE CONCURS, 

 

Preşedinte:  PETCU CONSTANTINA   

Membrii :  MAFTEI DORINA 

        ANCA MIHAELA EPURE 

                    

 

Secretariat: Toşcu Dumitra 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                              

PRIMĂRIA ORAŞULUI BANEASA 
                       Anexa nr.1 

      ANUNŢ nr.5247/05.05.2017 
 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi 
pentru concursul din perioada 10-15.05.2017, pentru ocuparea functiei publice vacante de 

executie  de inspector,clasa I,grad profesional debutant,din cadrul Compartimentului asistenta 
sociala 

 
 Potrivit prevederilor art.25,art.26 alin (2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia de concurs numită prin Dispoziţia Primarului Oraşului Baneasa, nr. 

114/21.04.2017, a analizat fiecare dosar de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite condiţiile de 

participare la concurs şi a stabilit următoarele rezultate: 

1. DOSARE „ADMISE” pentru proba scrisă la compartiment Asistenta Sociala: 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
Funcţia publică pentru care s-a 

înscris 
Obs. 

0 1 2 3 
1 MARIN DENISA Inspector,clasa I,grad prof.debutant  

 

Candidata se va prezenta în data de  10.05.2017 ,ora 10,00 la sediul Primăriei oraşului Baneasa, pentru 

susţinerea probei scrise a concursului. 

2. DOSARE „RESPINSE”: NU ESTE CAZUL 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia publică pentru care 

s-a înscris 

Condiţii specifice de 

participare care nu au fost 

respectate 

Obser-

vaţii 

0 1 2 3 4 
     

     

     

 Rezultatele privind selectarea dosarelor de înscriere prezentate mai sus au fost consemnate în procesul 

verbal, încheiat în şedinţa Comisiei de Concurs. 

 

 

COMISIA DE CONCURS 
 

Preşedinte:  PETCU CONSTANTINA   

Membrii :  MAFTEI DORINA 

        ANCA MIHAELA EPURE 

                    

 

Secretariat: Toşcu Dumitra 

 


