
UAT MOVILA BANULUI 
COMISIA DE CONCURS  
NR.5439/29.10.2020  
 
 

PROCES VERBAL  – SELECŢIE DOSARE  
Încheiat azi   29.10.2020 

 

 Comisia de concurs  constituită in baza  dispozitiei primarului comunei Movila 

Banului, judetul Buzau nr 140/01.10.2020 formata din: 

Preşedinte:   Iosiv Mirela – – referent  in cadrul compartimentului   agricol , cadastru si 

urbanism  din aparatul de specialitate al primarului comunei  Movila Banului, judetul Buzau 

Membrii:   Turturica Adrian Daniel   – consilier personal al primarului comunei 

Movila Banului, judetul Buzau  ;  

                    Petre Manea   – consilier local in cadrul Consiliului local Movila Banului, 

judetul Buzau  ;  

 Secretar comisie:   Ionita Alexandru Florin  –  secretar al comunei Movila 

Banului, judetul Buzau 

s-a întrunit azi.29.10.2020, orele 14,30 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi 

la concursul de recrutare privind ocuparea : 

-  1 post  de   muncitor in cadrul Primariei Movila Banului, judetul Buzau 

Concursul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei local, posturi 

gov Buzau precum si pe site-ul  Comunei Movila Banului 

Probe de examen: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere; 29.10.2020 

     2.   Proba scrisă; 06.11.2020 

     3.   Interviul   - 12.11.2020 

Condiţii de desfăşurare a examenului 

1. Data limita de depunere a  dosarelorde înscriere la examen 26.10.2020 -ora 16.00 

     2. Data probei scrise             -  06.11.2020 

     4. Data probei de interviu     - 12.11.2020 

     5. Ora şi locul desfăşurării probelor –  sediul primariei Movila Banului 

                                                                      Proba scrisă – ora 10,00 

                                                                      Interviul -         ora 10,00 

Condiţiile de participare la examen pentru functia contractuala de muncitor in cadrul 

Primariei Movila Banului, judetul Buzau 



a) Studii  medii 

b) Vechime in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei  

c) Disponibilitatea pentru program de  lucru prelungit 
 

 La concurs s-au înscris 1 candidat 

1  Habara Marius  - cu formularul de înscriere nr.  5288/22.10.2020;  

 

In urma verificarii dosarelor de înscriere, membrii comisiei au considerat ca sunt 

indeplinite condiţiile de participare la concurs, candidatii;  fiind  declarati astfel 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia contractuala scoasa 
la concurs 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarului 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

1. Habara marius Muncitor in cadrul Primariei 
Movila Banului, judetul 

Buzau 

ADMIS - 

                     
     

  Rezultatul  selecţiei dosarelor este consemnat şi în anexa la prezentul proces – verbal. 

       Faţă de cele mai sus menţionate s-a încheiat astăzi prezentul proces verbal în 2 

exemplare 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS  
 
 

Preşedinte:  IOSIV MIRELA _____________________ 

Membrii:    PETRE MANEA __________________   

  TURTURICA ADRIAN DANIEL ____________________                                       

Secretar comisie: IONITA ALEXANDRU FLORIN ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS        ANEXA 
la Procesul – Verbal nr. 5439/29.10.2020 

 
 

 
 

REZULTATELE  
selectării  dosarelor  de înscriere la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiilor  

de executie   in cadrul Primariei Movila Banului , judetul  Buzau dupa cum urmeaza  

- Muncitor in cadrul Primariei Movila Banului, judetul Buzau 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia contractuala scoasa 
la concurs 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarului 

Motivul 
respingerii 
dosarului 

1. Habara Marius  Muncitor  in cadrul Primariei 
Movila Banului, judetul 

Buzau 

ADMIS - 

                               
Afisat, azi,  29.10.2020, ora14.30 
 
Termenul de contestatii este de 24 de ore de la data afisarii.  

COMISIA DE CONCURS  
 
 

Preşedinte:       Iosiv Mirela  _____________________ 

Membrii:          Petre Manea  __________________   

         Turturica Adrian Daniel    ____________________                                       

Secretar comisie: Ionita Alexandru Florin____________________ 
 
 


