
    

  

 

 

 
COMISIE CONCURS 

Nr. 2952 din 17.06.2022 

 
PROCES-VERBAL 

privind selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale  

de executie vacantă de inspector debutant, 

Incheiat astazi 17.06.2022 

  

 

In conformitate cu prevederile art.19 alin.(2-3) și art.20 din H.G.nr.286/2011 - pentru aprobarea 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs constituită in baza Dispozitiei nr.73/02.06.2022, s-a 

intrunit si a procedat la selectarea (verificarea) dosarelor candidaților inscriși la concursul organizat pentru 

ocuparea functiei contractuale de executie vacante de inspector debutant, din cadrul aparatului de specialitate al 

Primariei comunei Boldur. 

La concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector debutant, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boldur, s-a înscris un candidat, după cum urmează: 

 

1. ȚARCĂ – ȘERONI STELIAN - SIMION cu cererea înregistrată la nr.2906/14.06.2022, ora 14.45. 

 

Comisia de concurs a selectat (verificat) dosarul pe baza indeplinirii de catre candidat a conditiilor de 

participare la concurs. 

Rezultatul selectarii (verificarii) dosarului este: 

 

Nr.

crt 

Numele si 

prenumele 

candidatului 

Funcția       

contractuală 

Instituția sau 

autoritatea publică 

Rezultatul selecției 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

1. 

ȚARCĂ – 

ȘERONI 

STELIAN - 

SIMION 

INSPECTOR 

DEBUTANT 

Primăria comunei 

Boldur 
ADMIS - 

 

Rezultatul selectarii (verificarii) dosarului va fi afisat la sediul Primariei comunei Boldur și pe pagina de 

internet www.primariaboldur.ro, de catre secretarul comisiei de concurs. 

  

 

COMISIA DE CONCURS: 

  

Presedinte: COSTI DORU - IULIAN,  secretar comuna Racovița               ______________                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

Membru: BUCUR FLORIAN – GABRIEL,  consilier juridic comuna Boldur              ______________ 

 

 

Membru:  PASCULESCU FLORIN - IOAN, administrator public comuna BOLDUR ______________  

                                                                          

   

Secretar comisie: 

   

LĂUDĂCESCU CĂLIN – CORNEL, secretar comuna Boldur       ______________ 

                                                       

R O M Â N I A 

JUDEȚUL TIMIȘ 

COMUNA BOLDUR 

Nr.176, cod:  307080 – BOLDUR 

Telefon: 0256/356947; Fax: 0356/456947 

E-mail: primariaboldur@gmail.com 
www.primariaboldur.ro 
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                    ROMÂNIA 

                                       JUDEȚUL TIMIȘ 

                                      COMUNA BOLDUR 

                     307080, Boldur, nr.176  

                     Telefon: 0256/356947, Fax: 0356/456947                                  

                                             Web: www.primăriaboldur.ro                          

                                              E-mail: primăriaboldur@gmail.com 

 

 

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a functiei contractuale  

de executie vacantă de inspector debutant 

 

 

               Avand in vedere prevederile art.19 alin.(2-3) și art.20 din H.G.nr.286/2011 - pentru aprobarea 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor 

de inscriere: 

 

 

Nr. 

crt 

Numele si 

prenumele 

candidatului 

Funcția       

contractuală 

Instituția sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. 

ȚARCĂ – 

ȘERONI 

STELIAN - 

SIMION 

INSPECTOR 

DEBUTANT 

Primăria 

comunei 

Boldur 

ADMIS - 

 

 

• Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la 

afisare, conform art.31 din H.G.nr.286/2011 - pentru aprobarea aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a 

contestatiilor, LĂUDĂCESCU CĂLIN - CORNEL, secretarul general al Comunei Boldur.                                                                                                         

 

• Afisat astazi 17.06.2022, ora 14,00 la sediul Primariei comunei Boldur și pe pagina de internet: 

www.primariaboldur.ro. 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

  

Presedinte: COSTI DORU - IULIAN,  secretar comuna Racovița               ______________                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

Membru: BUCUR FLORIAN – GABRIEL,  consilier juridic comuna Boldur              ______________ 

 

 

Membru:  PASCULESCU FLORIN - IOAN, administrator public comuna BOLDUR ______________  

                                                                          

   

Secretar comisie: 

   

LĂUDĂCESCU CĂLIN – CORNEL, secretar comuna Boldur       ______________                      

 

http://www.primăriaboldur.ro/
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