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R E Z U L T A T U L 
privind selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor 

vacante de sef serviciu salubrizare,casier si muncitori  
 

 Avand in vedere prevederile art.6 si art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea  Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 
criteriilor d promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a  personalului 
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice , comisia de concurs comunica 
urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscrire.  
 Pana la termenul limita de depunere a dosarelor ,respectiv 31 ianuarie 2020 ,ora 16 
pentru postul de sef serviciu s-au depus un numar de 6 dosare.  
 Candidati inscrisi : 
Nr 
crt 

Numele si prenumele Nr /data dosar Functia  Admis/ 
respins 

1 NETEZESCU NICOLETA 521/27.01.2020 sef serviciu  RESPINS 
 Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 
de art. 3, lit. f) din 
anexa H.G. nr. 
286/2011 

2 DESPOIU FLORENTINA 
CRISTINA 

538/27.01.2020 sef serviciu  Admis 

3 TOMA CORNELIA 
VIOLETA 

637/30.01.2020 sef serviciu  Admis 

4 ENACHE AUREL 657/30.01.2020 sef serviciu  Admis 
5 ENESCU EUGEN 

GEORGE 
673/30.11.2020 sef serviciu  Admis 

6 LAZAR STEFAN FLORIN 680/31.01.2020 sef serviciu  RESPINS 
 Motivul respingerii 
dosarului constă în 
neîndeplinirea 
condiţiilor prevăzute 
de art. 3, lit. e) din 
anexa H.G. nr. 
286/2011 

  
 
 
 
Pentru postul de casier s-au depus un numar de 1 dosar . 



 
Candidati inscrisi:  
Nr 
crt 

Numele si prenumele Nr /data dosar Functia  Admis/ 
respins 

1 ALEXE PAUL 585/28.01.2020 casier Admis 
Pentru postul de muncitor  s-au depus un numar de 2 dosare . 
 
Candidati inscrisi:  
Nr 
crt 

Numele si prenumele Nr /data dosar Functia  Admis/ 
respins 

1 VOICU ION 542/27.01.2020 muncitor Admis 
2. STINGA VALI 719/31.01.2020 muncitor Admis 
 Proba scrisa se va sustine in data de 10 februarie 2020 ora 10 la sediul 
Primariei Tintesti - . 
 Conform art.31 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare , candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula 
contestatie in termen de o zi lucratoare , de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor 
, respectiv pana la data de 05.02.2020, ora 12,15. 
 
Comisia de concurs : 
- Petrecu Sandina ____________________ 
- Vlaicu Iulia Nadia _________________ 
- Nan Luciana Nicoleta _____________ 
 
Secretar , Manea Constantin  
__________________________ 
Afisat astazi 04.02.2019 ora 12.15 la sediul primariei Ţinteşti si pe site-ul 
institutiei. 
 

      Documentul semnat original se gaseste la Sediul 
Pimariei Comunei Ţinteşti 


