
           PRIMĂRIA  COMUNEI PUIEȘTI 
                     JUDEȚUL BUZĂU  
        Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor  
Dispoziţiei nr.53/2021 a Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău 
                       Nr.1662/22.03.2021 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi,  22.03.2021 

în urma selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 
30.03.2021 organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa 
I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Puieşti, judeţul Buzău-Compartiment Achiziții publice și monitorizarea procedurilor 
administrative  
 
               În conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din H. G  
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs 
organizată pentru funcţia publică de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău – 
Compartiment Achiziții publice și  monitorizarea procedurilor administrative a procedat la 
selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi: 

 A fost depus un număr de 2 (două) dosare. 
 Rezultatul selecţiei dosarelor este următorul: 

	

 
 
       COMISIA DE CONCURS: 
Preşedinte:-Vlăduț Magdalena,Consilier achiziții publice , Serviciu achiziții publice și 
contracte din  cadrul Consiliului Judeţean Buzău……………………………………………… 
 Membri:-Leaua Stănel, Șef birou Buget-Contabilitate,Impozite și taxe locale,Resurse 
Umaneși Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puieşti, 
judeţul Buzău……………………………………………………………………………  
               Sima Gabriela-consilier superior- Birou Buget-Contabilitate,Impozite și taxe 
locale,Resurse Umaneși Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Puieşti, judeţulBuzău……………………………………………………………………………  
 
Secretar comisie : Banu Marioara , 
             Referent superior , Primăria Comunei Puieşti, judeţul Buzău........................................  
 
	

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Funcţia publică  de 
execuţie 

Rezultatul selecţiei dosarelor 

1. Dosar nr. 1 
Nr. înreg.285/05.03.2021 

Consilier, clasa I, gradul 
profesional asistent 

RESPINS 
lipsă documente doveditoare 

curs perfecționare/specializare 
în domeniul achizițiilor publice 

 
 

2. Dosar nr. 2 
Nr.înreg.1439/12.03.2021 

Consilier, clasa I, gradul 
profesional asistent 

RESPINS 
lipsă  documente doveditoare 

vechime în specialitatea 
studiilor 



     ROMÂNIA  
COMUNA PUIEŞTI 
JUDEŢUL BUZĂU 
Comisia de concurs constituită conform 
 Dispoziţiei nr.53/2021 Primarului comunei Puieşti,  
Nr.1663/22.03.2021 

 
 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
 la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Puieşti, judeţul Buzău-Compartiment Achiziții publice și monitorizarea procedurilor 
administrative  
 
          Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei 
dosarelor de înscriere: 
 
 

 
 

 
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 
de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la 
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, BANU MARIOARA, Primăria Puieşti. 
 

§ Afişat astăzi,22.03.2021, ora 12.30 la sediul Primăriei comunei Puieşti, judeţul Buzău 
                                                                                                                       
                                                              
                                                              Secretar comisie 

 Banu Marioara 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Funcţia publică  Rezultatul selecţiei 
dosarelor 

1. Dosar nr. 1 
Nr. înreg.285/05.03.2021 

consilier, clasa I, 
gradul profesional 

principal 

RESPINS 
lipsă documente 
doveditoare curs 
perfecționare/specializare 
în domeniul achizițiilor 
publice 
 

 
2. Dosar nr. 2 

Nr.înreg.1439/12.03.2021 
consilier, clasa I, 

gradul profesional 
principal 

RESPINS 
lipsă  documente 

doveditoare vechime în 
specialitatea studiilor  


