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ROMANIA 
JUDETUL BUzAU 
COMUNA PARSCOV 

Comisia de concurs conform dispozitiei nr. 17412019. 
Nr.15263 din 17.04.2019. 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la 
concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere 

vacanta de ~ef serviciu, din cadrul Serviciului public de alimentare 
publica cu apa in afara aparatului de specialitate al Primarului 

A vand in vedere prevederile art. 20 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 
contractuale ~i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea 
Guvemului nr. 286/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare, comisia de concurs 
comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere: 

Numele ~i prenumele Functia/ Structura Rezultatul Motivul respingerii 

• 

• 

• 

candidatului selectiei dosarului 
dosarelor 

Sef serviciu/ Serviciul 
Lazar Camelia public de alimentare publica AD MIS Nu este cazul 

cu apa in afara aparatul ui de 
specialitate al Primarului 
Sef serviciu/ Serviciul 

Manea Gabriel public de alimentare publica 
AD MIS 

Nu este cazul 
cu apa in afara aparatului de 

specialitate al Primarului 
Sef serviciu/ Serviciul 

Ungureanu Ion public de alimentare publica 
cu apa in afara aparatului de 

AD MIS 
Nu este cazul 

specialitate al Primarului 

Candidatii declarati admi~i vor sustine proba scrisa in data de 24.04.2019, ora 10.00 la 
sediul Primariei Comuna Parscov. 
Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de eel mult ~ zi_ lucratoare de 
la data afi~arii rezultatului selectiei dosarelor sub sancti~ea de~ad~r~1. dm acest drept, 
conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stab1hrea prmc1p~~lor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functnlor contr~ctuale 
~i a criteriilor de promovare in grade sau trep:e. pr?fesional~ ime~iat supenoare. a 
personalului contractual din sectorul bugetar plat1t dm fondur1 _pubhce? aprobat prm 
Hotararea Guvemului nr. 286/2011 , cu modificarile ~i completar1le ultenoare. 
Afi~at astazi, 18.04.2019, ora 13.30, la sediul Primariei Comuna Parscov . 
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