
PRIMĂRIA COMUNEI RUŞEŢU 
      COMISIA DE CONCURS 
 Nr._______/14.10.2020 
 

 
PROCES – VERBAL 

privind  
constatarea rezultatului selecţiei dosarelor depuse de candidaţii la concursul organizat pentru 

ocuparea postului vacant de ȘOFER (autospecială de stins incendii) în cadrul Serviciului 
voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu 

 
 Comisia de concurs a fost constituită prin Dispoziţia Primarului nr.279/30 octombrie 2014 şi este 
formată din domnii: Bobocea Marian Ionel - Preşedinte, Dinu Gabriel şi Merișor Elena-Daniela  – 
membri, precum şi Chilă Viorica, secretarul Comisiei. 
 Comisia de concurs s-a întrunit azi, 14 octombrie 2020, pentru selectarea dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concurs şi a constata următoarele: 
  
 1. la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de şofer, gradul I, s-a înscris, în termen 
(13.10.2020, orele 16,00), un singur candidat : PAVELESCU VALENTIN: 
 2. Persoana înscrisă la concurs a depus documentele solicitate prin anunţul publicitar. 
 3. În urma analizării şi selecţiei dosarului depus pentru înscrierea la concurs, rezultatul este 
următorul:    

  

Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDATULUI 

INDEPLINIREA 
CONDIŢIILOR DE 

PARTICIPARE LA CONCURS 

REZULTATUL 
SELECŢIEI 

DOSARULUI 
1 PAVELESCU VALENTIN Da ADMIS 

 
 
 Având în vedere faptul că la concurs s-a înscris un singur candidat, procedura de ocupare a 
postului vacant se va numi examen. 
 Candidatul admis, poate participa la cele două probe ale examenului (proba scrisă şi proba 
practică, care vor avea loc la data de 21.10.2020 ora 10:00 şi 22.10.2020, începând cu ora 17,00. 

 Tabelul privind rezultatul selecţiei dosarelor, va fi afişat la sediul Primăriei Rușețu și pe pagina 
te internet a comunei Rușețu, prin grija secretarului Comisiei de concurs. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal, în două exemplare. 
  
     COMISIA: 
    PREŞEDINTE,    
     Bobocea Marian-Ionel 
    MEMBRI: 

Dinu Gabriel, 
    Merișor Elena-Daniela 
 
 
    SECRETARUL COMISIEI: 
    Chilă Viorica 
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REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR  
 

depuse de candidaţii la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant 
corespunzător funcţiei contractuale de șofer (autospecială psi) în Servicul 

voluntar pentru situații de urgență al comunei Rușețu 
 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor 

1 PAVELESCU VALENTIN ADMIS 
 
Împotriva prezentului rezultat se poate formula contestație, până la data de 16.10.2020, ora16:00 
Contestația se formulează în scris și se depune la registartura Primăriei sau online, la adresa de e-
mail: primarie_rusetu@yahoo.com. 
__________________________ 
 
DATA: 14.10.2020 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
Bobocea Marian-Ionel, 
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