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NR. 716/ 18.02.2022 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi, 18.02.2022, in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul 

pentru ocupare functiei contractuale vacante de sofer, treapta profesionala I,  in cadrul 

compartimentului Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat de interes 

local al Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzau 

In conformitatea cu prevederile art. 15, alin.a, art.18, alin. 1, litera “a” si art. 19, din 

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

comisia de examen numita prin Dispozitia Primarului nr. 7/26.01.2022  privind  

organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante sofer, treapta 

profesionala I,  in cadrul compartimentului Serviciul Public de administrare a domeniului 

public si privat de interes local al Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzau, s-a 

intrunit si a procedat la verificarea dosarelor candidatilor inscrisi la concurs. 

Comisia de concurs a constatat inregistrarea unui singur dosar. 

Comisia de concurs a verificat dosarul pe baza indeplinirii de catre candidat a  

conditiilor de participare la proba scrisa a concursului din data de 23-25.02.2022. 

Rezultatul verificarii dosarului pentru functia de sofer, treapta profesionala I,  in cadrul 

compartimentului Serviciul Public de administrare a domeniului public si privat de interes 

local al Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzau 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia  Instituţia sau 

autoritatea publică 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

1. Baiuta Cornel Sofer I Primaria comunei 

Pietroasele, 

 Judetul Buzau 

ADMIS 



 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.02.2022, ora 

10:00, la sediul Primariei comunei Pietroasele. 

 

Afişat astăzi, 18.02.2022  ora 12:00 la sediul Primariei comunei Pietroasele de catre 

secretarul comisiei. 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

1.Matache Aurelia – secretar – presedinte comisie 

2.Bumbu Simona Gica – inspector - membru  

3. Tabirca Daniela –consilier achizitii publice – membru 

 

 

 

 

Secretar comisie concurs, 

Consilier Juridic : Badea Adriana 

 

 

 


