
CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE 

COMISIA DE CONCURS 

 

REZULTATUL  

probei scrise la CONCURSUL organizat  

pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de  

Administrator Financiar 

 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

PUNCTE  OBTINUTE 
REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1 DINCA  ALINA  GABRIELA 34 RESPINS 

 

În situația în care candidatul este nemulţumit de rezultatul probei scrise 
poate formula contestaţie, până la data de 29.12.2022, orele 16:00.  

Contestaţia se depune la registratura generală a Primăriei sau la adresa de e-

mail, primarie_rusetu@yahoo.com. 

 

 

DATA: 27.12.2022 

 

COMISIA: 

 

 

PREŞEDINTE,  
Visan  Vasile  

MEMBRI: 

Obreja Cristian 

Merișor Liviu 

SECRETARUL COMISIEI: 

Visan Valentina 

 

 



CONSILIUL LOCAL RUȘEȚU – SERV. SALUBRIZARE 

COMISIA DE CONCURS 

Nr. 539 / 27.12.2022 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

privind 

rezultatului probei scrise la CONCURSUL organizat  

pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de 
Administrator Financiar 

 

            Comisia de concurs, constituită prin Decizia nr. 417/22.11.2022, formată 
din: Preşedinte – Visan  Vasile, Membrii: Obreja Cristian si Merisor Liviu, precum 

şi din secretarul Comisiei, doamna Visan Valentina, s-a întrunit azi, 27 Decembrie 

2022, orele 8,00 pentru întocmirea subiectelor, şi examinarea candidaţilor înscrişi 
la concurs. 

           Pentru acest concurs s-a înscris un singur candidat: Dinca  Alina Gabriela 

iar în urma selecției dosarelor, aceasta a fost declarata admisa. 

           La ora 10,00 comisia a intrat în sala de concurs. 

           La ora stabilită pentru începerea examenului, candidatul Dinca  Alina 

Gabriela era prezent în sala de examen , acest fapt fiind consemnat în foaia de 

prezenta. 

Comisia de concurs a stabilit un număr de 2 tipuri de subiecte, pe care le-a 

introdus în două plicuri identice. 
Preşedintele comisiei a prezentat candidatului integritatea celor 2 plicuri care 

conţin variantele de subiecte şi l-a invitat pe acesta să aleagă unul dintre ele. 
A fost extras plicul care conţine varianta 2, anexă la prezentul proces – 

verbal. 

          Candidatului i s-a pus în vedere că nu este permisă deţinerea sau folosirea 
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de 

comunicare la distanţă precum şi că nerespectarea acestei obligaţii elimină 
candidatul din sală, cu menţiunea că lucrarea va fi anulată. 
          Comisia prezintă candidatului, subiectele din varianta 2. 

Comisia anunţă că timpul de redactare a lucrării scrise este de 2 ore. 
Candidatului  i se aduce la cunoştinţă că rezultatul probei scrise se va afişa la 
sediul Primăriei şi pe pagina proprie de internet până la data de 28.12.2022, ora 

16,00. 



            De asemenea, candidatului i se aduce la cunoștință că eventualele 
contestații la rezultatul probei scrise se pot depune la sediul Primăriei comunei 
Rușețu sau la adresa de e-mail primarie_rusetu@yahoo.com, până la data de 
29.12.2022, ora 16,00.  

 In urma testării în scris a cunoştinţelor teoretice, rezultatul probei scrise este 

următorul : 
 

 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

PUNCTE OBTINUTE 
REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1 DINCA  ALINA  GABRIELA 34 RESPINS 

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal.  

 

COMISIA: 

PREŞEDINTE,  
   Visan  Vasile  

MEMBRI: 

   Obreja Cristian  

   Merișor Liviu 
 

SECRETARUL COMISIEI: 

   Visan Valentina 
 

mailto:primarie_rusetu@yahoo.com

