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 PROCES VERBAL  
încheiat astăzi 22.07.2022, orele 13.50 

 
 

             Azi data de mai sus , orele 1030 a avut loc  examenul pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante Inspector , clasa I , grad profesional ,, Asistent ”in cadrul compartimentului 
,,Registrul Agricol ”,din aparatul de specialitate al primarului comunei Bucsani , judetul Dambovita .  
       Comisia de concurs a întocmit seturile de subiecte pentru postul  scos la concurs, conform seturilor 
ataşate. 
     

 Candidatii   declarati ADMISI  la selecţia dosarelor  sunt : 
1. OZORCHEVICI ALEXANDRA MARIA     
2. IRIMESCU MIHAIL  EMILIAN   
3. VENETE AUREL MARIAN   

 
, dar la proba scrisa  s-au prezentat urmatorii candidati : 
 
1. OZORCHEVICI ALEXANDRA MARIA     
2. VENETE AUREL MARIAN   
 

S-a efectuat identificarea  concurentilor  pe baza cartii de identitate . 
 
      Durata de desfăsurare a probei scrise este de 3 (trei) ore şi anume între intervalul 1030 şi 13 30 . 
      Candidatul desemnat a extras plicul cu biletul nr. 2 , avand urmatoarele intrebari : 
 

1. Cazierul administrativ  , conform OUG 57/2019 (30 puncte). 
2. Care sunt  tipurile de RA in functie de categoriile  de persoane fizice sau juridice , conform  

Ordinului 25/2020 (30 puncte) 
3. Care este valabilitatea carnetului de comercializare , in ce conditii  se elibereaza si 

continutul acestuia , conform Legii 145/2014 ( 40 puncte) 

 
In urma sustinerii probei scrise s-a obtinut urmatorul punctaj : 
 
 
Nr.crt 

 
NUMELE ŞI PRENUMELE  CANDIDATULUI 

PUNCTAJUL  
PROBĂ SCRISĂ 

REZULTAT  
PROBĂ SCRISĂ 

 
1 

 
VENETE AUREL MARIAN 

89,00 puncte 
 

ADMIS 
 

2 OZORCHEVICI ALEXANDRA MARIA 95,66 puncte 
ADMIS 

 
  

 



- 2 - 
 

 

De comun acord , membrii comisiei de examinare  stabilesc ca interviul  sa se sustina  in termen de 

5 zile lucratoare , respectiv in data de 29 iulie 2022 , orele 14.00  

Depunerea contestatiei  pentru proba scrisa se face in termen de cel mult 24 de ore de la data 

afisarii rezultatului  (22.07.2022, orele 14.00 – 25.07.2022, orele 14.00) 

 

 

COMISIA DE CONCURS  

Preşedinte : ROTARU ADRIAN – secretar general UAT 

Membrii :    JOIŢA LUCIA  – şef birou CTIL-AP  

         DAN DANIELA FLORINA  – inspector CTIL 

 

 

 

  Secretar Comisie ,  

             Mărăşescu Maria 


