
 

 

 
COMISIA DE CONCURS  
Nr. înrg. 2 874 din 20.03.2023 
 
 

PROCES VERBAL 
privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru 

ocuparea postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului 
Gospodărie comunală 

În conformitate cu prevederile art.36 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs a procedat la selecția 
dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat de Primăria Comunei 
Vorona, Județul Botoșani ce se va desfășura în perioada 27.03.2023- 29.03.2023 la 
sediul Primăriei Comunei Vorona, Județul Botoșani, pentru ocuparea funcției contractuale 
de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Gospodărie 
comunală 

Cu aceasta ocazie s-au constatat urmatoarele aspecte: 

1. Anunțul privind organizarea concursului, împreuna cu bibliografia și fișa atribuțiilor 
corespunzătoare funcției contractuale de execuție, a fost afișat pe pagina de internet 
a Primăriei Comunei Vorona în data de 02.03.2023, la sediul instituției și pe portalul 
posturi.gov.ro.  

2. În termenul de 10 zile lucrătoare de la data publicării și afișării anunțului, la  sediul 
primăriei s-au înregistrat următoarele cereri de înscriere la concurs: 

 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
candidatilor 

Functia solicitata Nr. înreg. 
 cerere 

1. 2 133 Muncitor necalificat 2 133/03.03.2023 

2. 2 578 Muncitor necalificat 2 578/13.03.2023 

3. 2 667 Muncitor necalificat 2 667/14.03.2023 

După verificarea documentatiei depuse de fiecare candidat pentru înscrierea la 
concurs, conform anunțului publicat și a condițiilor generale și specifice, comisia a 
constatat urmatoarele aspecte: 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 
candidatilor 

Functia solicitata Nr. înreg. 
 cerere 

1. 2 133 Muncitor necalificat ADMIS 

2. 2 578 Muncitor necalificat ADMIS 

3. 2 667 Muncitor necalificat ADMIS 

 



 

 

         Rezultatul selecției dosarelor a fost afișat la sediul Primăriei Comunei Vorona, Județul 
Botoșani de către secretarul comisiei, astăzi, 20.03.2023, ora 14.00. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, privind rezultatul 
selecției dosarelor până la 21.03.2023, ora 14.00 care se depun la secretarul comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor.  
 

Comisia de concurs: 
Preşedinte :  - Vlăduț-Mitică Olaru 
Membri :     - Anca Axinte 

                                  - Bogdan Livadariu 
 

 

Secretar comisie de concurs și soluționare a contestațiilor 
Filofteia-Florica Tofan 

 

 

20.03.2023 

Ora: 14:00 

 


