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incheiat azi 31 martie 2017

la concursul pentru ocuparea functieicontractuale de
grad
profesional
lnspector de specialitate ,
14 ,in din cadrul Compartimentului PROMOVARE Sl ACHlZlTll
PUBLICE din aparatulde specialitate al PrimaruluicomuneiALUNU , Judetul VALCEA,
Organizarea gi desfdgurarea concursului s-a fdcut cu respectarea prevederilor legale in acest sens (H.G.
nr.28612011 pentru Regulamentului-cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzdtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice ,
Astfel, concursul a fost afigat la sediul institutiei, si publicat in, MONITORUL OFICIAL nr,317 19.03.20'lT,ziarul
Cu ocazia desfdgurdrii PROBEI SCRISE

ARENA VALCEANA si pe adresa www.primariaalunu.ro
Anunlul a cuprins condi(iile generale 9i specifice, documentele necesare dosarului de inscriere la concurs

,

bibliografia corespunzdtoare, termenul de depunere a dosarelor de examen, precum 9i celelalte informa[ii
suplimentare necesare,
Comisia de concurs a fost stabilitd prin Dispozitia Primarului comuneiAlunu ,judetulValcea, nr. 171 din
09,03.2017 rectificata prin Dispozitia Primarului GomuneiALUNU nr.187 din 28.03.2017,din , in urmdtoarea
componen[6:

L

Mosor Elena consilier in cadrul cabinetului Primarului comunei Alunu, judetul Valcea -presedinte
comisie

2.
3,

;

Constantin Laurentia -reprezentant Consiliul Judetean Valcea - membru comisie ;
Sucea lon Gheorghe -inspector Primaria ComuneiAlunu- membru comisie ;
Secretariatul comisiei a fost asigurat de d-na MANZATU ROZALINA ,secrerar-dactilograf in aparatulde
specialitate al primarului comuneiAlunu, judetul Valcea .
Termenul de depunere a dosarelor de concurs a fost data de 22 martie 2017 , ora 14 , termen stabilit gi
anun[at in formele de publicitate ale concursului.
Comisia de concurs, in termenul prevdzut la art.8 din Anexa la H.G. nr.28612011a procedat la selectarea
dosarelor de concurs pe baza indeplinirii condi[iilor legale,
La concurs s-au inscris doicandidati., dl, PREDONU ALEXANDRU CONSTANTIN sidoamna.
MILITARU GREERE OANA-ALEXANDRA , dosarele fiind inregistrate astfel : Dosaruldepus de catre domnul
PREDONU ALEXANDRU-CONSTANTIN a fost inregistrat la numarul 3508 din 2O,martie 2017 si dosarul depus de
doamna MILITARU GREERE OANA-ALEMNDRA la numarul 3511 din 20 narlie2017.
in urma verificdrii, Comisia de examen a constatat cd doamna MILITARU GREERE OANA-ALEXANDRA
indeplinegte condiliile legale pentru a participa la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de
lnspector de specialitate , grad profesional 1A, in cadrul Compartimentului PROMOVARE siACHlZlTll PUBLICE
din aparatul de specialitate al Primarului comuneiAlunu, Jude[ul Valcea.
Astfel, dosaruldepus de doamna MILITARU GREERE OANA-ALEXANDRA a fost declarat,, Admis", aga
cum rezultd din Raportulde selectie nr.3850 din24 martie 2017 ,con{inAnd in anexa anuntulcu rezultatele
verificdrii indeplinirii condi[iilor legale, anunt care a fost afigat la sediul Primariei Alunu, judetul Valcea conform
Procesului verbal de afisare nr.3979 din 24 nartie 2017 .
Dosarulde concurs depus de domnul PREDONU ALEXANDRU -CONSTANTIN a fost respins deoarece
nu a indeplinit conditiile impuse prin anunt,. Detalierea motivelor respingerii dosarului sunt precizate in Raportul de
selectie dosare si anuntul anexa afisat la sediul PrimarieiAlunu conform Procesuluiverbal nr.3979 din24 martie

2017.
in data de 31 martie 2017 .s-a desfagurat proba scrisd a concursuluide ocupare a functieicontractuale de
lnspector de specialitate , grad profesional 1A , in cadrul Compartimentului Promovare si Achizitii publice in functia
contractuala respectiva.
ln conformitate cu prevederile art.20 din Anexa la H.G. nr.28612011(fiecare membru alcomisieide examen
a propus cel pulin trei subiecte, a stabilit punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunicd odatd cu
subiectele, fiind astfel intocmite trei seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatei . inainte de inceperea

probei scrise, membrii comisiei au stabilit trei seturi de subiecte, unul con[inAnd fiecare 5 intrebdri, precum gi
punctajele pentru fiecare subiect. Seturile astfel stabilite au fost semnate de membrii comisiei gi au fost depuse in
plicuri, fiind sigilate gi gtampilate.
Lista subiectelor, pentru fiecare set este anexatd prezentului proces-verbal.
La ora stabilitd pentru inceperea probei scrise, secretarul comisiei a verificat identitatea candidatei, in baza
cartii de identitate, i-a adus la cunogtinta cd este intezisd de(inerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a
telefoanelor mobile, ori a altor mijloace de comunicare la distanti, a pus la dispozitie setul de hArtie, purtAnd
gtampila institutiei pe fiecare fila gi i-a comunicat toate celelalte informatii prealabile, necesare pentru buna
desfigurare a acestei probe, precum gi a celor ulterioare finalizdrii probeiscrise.
Comisia de concurs a prezentat candidatului cele trei plicuri continAnd subiectele stabilite, invitAnd-o sd
extragd unul dintre plicuri. Plicul a fost desigilat gi s-a constatat cd s-a extras Biletul nr,2, continAnd urmdtoarele
subiecte:
Suspendarea mandatului de consilier local;
Alte atributii ale primarului;
Care sunt Normele generale de conduita profesionala;
Precizati modul in care se face consultarea pietei si ce scop are;
Achizitia directa -realizarea ei.
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Dupi citirea subiectelor a fost comunicat timpul stabilit pentru redactarea lucrdrii scrise, respectiv ,trei ore
(durata maximd legald fiind de trei ore). PAnd la ora stabilitd pentru terminarea probei scrise, comisia a stabilit
baremul detaliat de corectare a subiectelor, care a fost afigat la locul de desfdgurare a examenului ,
La finalizarea lucrdrii scrise ,candidata a semnat borderoul special intocmit in acest sens 9i a predat
comisiei lucrarea scrisd.
Comisia de examen a trecut la corectarea lucrdrii, conform baremului detaliat stabilit gi afigat, Punctajul acordat de
fiecare membru alcomisieide concurs , precum 9i punctajul final la aceastd probd ( reprezentAnd media aritmetici
a punctajelor individuale ale fiecdrui membru al comisieide examen )sunt prezentate in anexa nr,1 la prezentul
proces-verbal(ce poartd titlul Borderoul de notare la proba scrisd),
Astfel, doamna MILITARU GREERE OANA-ALEXANDRA a ob{inut 82,66 puncte, fiind declarata,,
,,admisa" Ia aceastd probd, Punctajul ob{inut gi rezultatul la aceastd probd cu mentiunea ,, Admis" se afigeazd la
sediul autoritd[ii prin grija secretarului comisiei.
Depunerea unor eventuale contestalii se poate face in termen de cel mulI24 ore de la data afigarii
rezultatului la proba scrisd ( astfel incAt sd se asigure rdm6nerea a cel pu[in 48 ore pAnd la sus{inerea probei
interviu, potrivit art.31 din Anexa la din H.G, 28612011).
lnterviulse desfdgoard in data de 31 martie 2017,ora 15,00 ) .
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Secretar comisie,
MINZATU ROZALINA ,secretar-dactilograf in aparatul de specialitate al primarului comunei Alunu , judetul
Valcea.
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