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PROCES VERBAL  
Încheiat astăzi 22.08.2022 

 
Comisia de concurs   pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante  

Inspector , clasa I , grad profesional ,, Asistent ”-Biroul Contabilitate, Taxe și Impozite Locale și 

Achiziții Publice ”,din cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Bucșani ,județul 

Dâmbovița , numită prin Dispoziţia  nr. 169/22.08.2022   , emisa de primarul localităţii Bucşani , 

judeţul Dâmboviţa , în componenţa : 

Rotaru Adrian – secretar general al UAT – preşedinte 

Joita Lucia – şef birou Primaria Bucşani – membru 

Sandu Florina – inspector  Primaria Bucsani   – membru 

Mărăşescu Maria – consilier  Primăria Bucşani – secretar comisie 

 

        Azi data de mai sus , conformitate cu prevederile  art. 50 , alin.(1) din HG 611/2008 – pentru 

aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea  carierei functionarilor publici, am procedat la 

selectia dosarelor depuse in termen legal  de urmatorii candidati : 

 

1. ZIDĂROIU ROXANA GABRIELA    – cererea nr. 7480/01.08.2022 

2. VENETE AUREL MARIAN                  - cererea nr. 7891 / 11.08.2022 

3. PETRE TEODORA MARIANA           - cererea    nr . 7934 / 12.08.2022 

4. MATU ION                                            - cererea    nr.  7935/  12.08.2022 

 

         Analizând dosarele   depuse  privind îndeplinirea condiţiilor stabilite  prin anunţul nr. 

7365/28.07.2022 , publicat pe pagina Agentiei Nationale a Functionarilor Publice , pe pagina de 

internet a instituţiei şi la  locul desfăşurării  concursului, s-a constatat că : 

- următorii candidați îndeplinesc condițiile (cerințele) solicitate urmând a fi declarați ,, ADMIS “    

- VENETE AUREL MARIAN         - ADMIS 

- PETRE TEODORA MARIANA  - ADMIS 

- MATU ION                                   - ADMIS, iar dosarul candidatei ZIDĂROIU ROXANA 

GABRIELA  urmând a fi declarat ,,RESPINS“ , pentru motivul  ,,lipsă vechime în 

specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minimum 1 (unu) an“ 
 Candidații declarați ,, ADMIS “   , se pot prezenta pe data de 29.08.2022, orele 10,00, în 

vederea susținerii probei scrise. 

           Rezultatul selecţiei dosarelor  se va afişa  pe pagina  de internet  a instituţiei la secţiunea  

special  creată şi la sediul acesteia , prin grija secretarului comisiei de concurs , respectând 

prevederile art. 50, alin. (2) din  HG 611/2008. 

 

           Drept pentru care s-a încheiat  prezentul   procesul –verbal în 2 (două) exemplare,  unul  la  

dosarul de organizare al  concursului şi unul pentru afişare la sediul instituţiei. 
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Rotaru Adrian – preşedinte 

Joita Lucia  – membru 

Dan Daniela Florina  – membru 

  Secretar comisie, 

    Mărăşescu  Maria  
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