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                         PROCES - VERBAL DE SELECȚIE 
   Încheiat astăzi 18.04.2022 cu  ocazia selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare 

pentru ocuparea funcției publice  vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

debutant,  compartimentul achiziții publice, licitații, investiții și implementare proiecte 

 

 

 

 

  Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs 

constituită prin Dispoziția nr. 82/24.03.2022 în următoarea componență: 

 

 Presedinte:  -  Ardelean Mariana, secretar general al comunei Coșteiu;   

 Membru    -  Bontea Cosmina Mirela, inspector superior; 

 Membru    -  Crașovan Daniela Sorina, inspector principal; 

    Secretar -  Dragsineanțu Carla Dorina, referent superior  

 

A procedat la selecția dosarelor depuse, constatând următoarele: 

În vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Consilier achiziții publice, clasa I, 

grad profesional debutant în cadrul Compartimentului achiziții publice, licitații, investiții și 

implementare proiecte pentru care se organizează concurs în data de 27.04.2022, ora 10:00 – 

proba scrisă, au fost depuse următoarele dosare: 

 

  În urma verificării dosarelor depuse de către candidați, comisia a constatat că cele două dosare 

depuse îndeplinesc condițiile cerute pentru participarea la concursul organizat în vederea 

ocupării funcției publice vacante. 

Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Nr. înregistrare 

formular de 

înscriere 

Funcția publică Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarelor 

1. VUCU NICU - 

CONSTANTIN 

2743/07.04.2022 Consilier achiziții 

publice, clasa I, 

grad professional 

debutant 

 

  ADMIS 

 

          _________  

2. STOICĂNESU 

DANA 

2885/13.04.2022 Consilier achiziții 

publice, clasa I, 

grad professional 

debutant 

 

ADMIS 

 

          _________ 



    Candidații declarați admis vor susține proba scrisă în data de 27 APRILIE 2022, ora 10:00 

la sediul Primăriei Comunei Coșteiu, județul Timiș 

  Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore 

de la data afișării, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, care se depune la secretarul comisiei 

de soluționare a contestațiilor. 

 

 Afișat astăzi 18.04.2022, ora 12:30, la sediul Primăriei Comunei Coșteiu, județul Timiș. 

 

   

    Secretar comisie  -  Dragsineanțu Carla Dorina, referent superior  

 

 

 


