
Anexd la Procesul - Verbal Nr. 186/09.01.2023

seteclie dosare concurs r1[#*]r3"i: o perioadd nedeterminatd,
a funcliei contractuale de execu(ie, de gofer I din cadrul Compartimentului Gospodirie

local6, din aparatul de specialitate al primarului comunei lvesti, Judelul Galafi
incheiat astizi 09.01 .2023

Comisia de concurs constituiti tn baza Dispozi(iei Primarului nr. 1.659 din
16.12.2022, concurs ce va fi susfinut Tn data de 13.01 .2023, ora 10:00, a procedat la
seleclia dosarelor de concurs analizdnd modul in care sunt indeplinite codifiile generale gi
specifice de participare la concurs, constatdnd faptul cd:

- pAnd la termenul limiti de depunere a dosarelor de concurs, respectiv, 05.01 .2023,
ora 16:00, s-a depus un singur dosar de concurs.
in conformitate cu prevedeiile art. 35 din din H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022

pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea 9i dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi
completirile ulterioaream procedat la seleclia dosarelor de concurs privind indeplinirea
condiliilor de participare a candidalilor, in urma verificdrii conlinutului dosarului de
participare la concursul pentru ocuparea pe o perioadd nedeterminatd, a func(iei
contractuale de execulie vacant5, de gofer I din cadrul Compartimentului Gospoddrie
locald, din aparatul de specialitate al primarului comunei lvesti, Judetul Galati s-a
constatat u rmdtoarele:

Nr.
crt.

Numir/data
inregistrare dosar

Rezultatul selecliei
dosarelor Funclia vizati

1. 48t04.01.2023 ADMIS $ofer l, Compartimentul
Gospoddrie localS

Regulamentului - cadru privind organizarea gi dezvoltarea carierei personalului contractual
din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile Ei completirile ulterioare am
procedat la selecfia dosarelor de concurs privind indeplinirea condiliilor de participare a
candidafilor, candidatii nemulfumifi pot depune contestalie la compartimentul resurse
umane sau, dupi caz, la compartimentul care asiguri organizarea gi desfdgurarea
concursului, in termen de cel mult o zi lucritoare de la data afigdrii rezultatului selecliei
dosarelor.

SECERETAR COMISIE CONCURS,

Voinea Liliana - Elena


