
PRIMARIA COMUNEI TALPA 
JUDETUL TELEORMAN 
Nr. 3375 din 14 noiembrie 2019 
 

 

PROCES VERBAL 

privind selecţia dosarelor de înscriere a candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării 
funcţiei publice vacante de executie, consilier achizitii publice,clasa I ,grad profesional debutant din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Talpa,judetul Teleorman 
 

 

   În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1)  din H.G.R. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen constituită prin 
Dispozitia Primarului comunei Talpa nr. 179/18.10.2019, completată prin Dispoziţia nr. 186/13.11.2019, s-a 
întrunit şi a procedat la selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării 
funcţiei publice vacante de executie, consilier achizitii publice, clasa I ,grad profesional debutant din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Talpa,judetul Teleorman 

 

  Astfel, comisia de concurs constată că pentru participarea la concursul organizat  în vederea ocupării 
funcţiei publice vacante de executie, consilier achizitii publice,clasa I ,grad profesional debutant din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Talpa,judetul Teleorman a fost depus un dosar, astfel:  

1. Ene Catalina Gabriela, cu domiciliul în Orasul Videle, judeţul Teleorman, la dosar fiind depuse 
următoarele documente: 

a) formular de înscriere, înregistrat la nr. 3296 din 06.11.2019 
b) copie carte de identitate 
c) cazier judiciar 
d) adeverință medicală 
e) copia Diplomei de licenţă nr. 1023 din 15.07.2016 
f) copie Diploma de master nr.611 din 06.06.2018 
g) declaraţie potrivit căreia nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică  
Comisia de concurs constată că dosarul este complet şi că doamna Ene Catalina Gabriela 

îndeplineşte condiţiile pentru a participa la proba scrisă a concursului. 
  În acest context, membrii comisiei de concurs, cu unanimitate de voturi, validează dosarul de 
concurs, declară admisă la proba de selecţie a dosarelor pe doamna Ene Catalina Gabriela  şi aprobă 
participarea acesteia la proba scrisă a concursului. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
COMISIA: 
Presedinte:    Georgescu Dorel Catalin _________________ 
 
Membrii:        Potbaniceanu Bogdan __________ 

                      Apostea Marcel  _________ 

           

 

 
 
Secretar comisie: Mitrea Bibina ________________ 

 

 

 

 



REZULTATELE 

etapei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul din data de 
22.11.2019, organizat pentru ocuparea funcţiei publice de  executie, 
consilier achizitii publice,clasa I ,grad profesional debutant din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Talpa,judetul Teleorman 
 

 
 

 
 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1), lit.a” şi art. 50 alin. (2) din 
H.G.R. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  comisia de 
concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 
înscriere: 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 63 din H.G.R. nr. 611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune 
contestaţii  la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – doamna 
Mitrea Bibina, până pe data de 18.11.2019,  ora 14,00. 

 
Afişat astăzi 15.11.2019, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Talpa 

și pe website-ul Primăriei comunei Talpa. 
 
 

 
Secretar comisie: Mitrea Bibina 

 

Nr 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
candidatului 

Rezultatul 
probei 

Motivul  
respingerii 

1 
ENE CATALINA 
GABRIELA 

ADMIS - 


