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Nr.  799  din  21.01.2021 

În urma selecţiei dosarelor 
- proba scrisă şi 4 februarie 2021 
vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei M
II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID
următoarele rezultate: 

A. Compartiment Cadastru 

1. DIMA Rodica  - RESPINS 

OUG nr. 57/2019 cu modific
 

B. Birou financiar-contabil 

a) Consilier, grad profesional principal;

1. DUMEA Cristina-Mădălina - ADMIS

2. BĂLĂNOIU Ionela – ADMIS

3. ION Oana – ADMIS 

4.ȚEPEȘ-BOBESCU Loredana-Vasilica
5. RĂILEANU Ramona - ADMIS

 

b) Consilier, grad profesional asistent

1. OLGAN Mădălina-Maria  - ADMIS

2. ȘLICARU Ciprian - RESPINS

nr. 57/2019 cu modificările și complet
3. ILIEȘ Andreea-Irina -  RESPINS.  

OUG nr. 57/2019 cu modificările 
4. FONTU Alina-Geanina - ADMIS

 
Data:  21.01.2021 
Ora:  12,00 
 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

   NOTĂ: Conform H.G 611/2008 cu modific
După afişarea rezultatelor obţinute la selec
nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afi
selecţiei dosarelor, respectiv de la data 
locul desfăşurării concursului, sub sanc

Candidatul declarat admis la selec
09,30 la sediul Primăriei comunei M
prealabile pentru susţinerea probei

The image cannot be displayed. Your computer may not  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again. RROOMMÂÂNNIIAA  
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COMUNA MĂRGINENI 
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ANUNŢ 
elor de înscriere la concursul organizat în data de 28 ianuarie 2021 

i 4 februarie 2021 – interviul pentru ocuparea a trei funcții publice de execu
din aparatul de specialitate al primarului comunei Mărgineni, județul Bacă

II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Compartiment Cadastru și Agricultură: - consilier, grad profesional principal;
RESPINS - Nu îndeplineste condițiile prevăzute la art 465 lit g)

OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare; 

contabil - Compartiment taxe și impozite; 

profesional principal; 

ADMIS 

ADMIS 

Vasilica – ADMIS 

ADMIS 

Consilier, grad profesional asistent: 

ADMIS 

RESPINS . Nu îndeplineste condițiile prevăzute la art 465 lit f)
și completările ulterioare;  

RESPINS.  Nu îndeplineste condițiile prevăzute la art 465 lit g)
ările și completările ulterioare; 

ADMIS 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS, 
Gabriela ZAMFIROIU 

 
H.G 611/2008 cu modificările și completările ulterioare “

ţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candida
ţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişă

iei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la 
rii concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept”.  

la selecţia dosarelor se va prezenta în data de 
riei comunei Mărgineni, județul Bacău în vederea îndeplinirii

probei scrise. 

  

concursul organizat în data de 28 ianuarie 2021 
ții publice de execuție 
țul Bacău , în baza art. 

i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
19, s-au obținut 

ier, grad profesional principal; 
rt 465 lit g) din 

rt 465 lit f) din OUG 

rt 465 lit g) din 

rile ulterioare “ Art. 63. - 
ă sau interviu, candidaţii 

ie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului 
ezultatului probei scrise ori a interviului, la 

în data de 28.01.2021, ora 
îndeplinirii formalităţilor 


