
             ROMÂNIA 
     COMUNA SAGEATA 

 PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA  

 Comisia constituită conform prevederilor 
 Dispoziţiei Primarului Comunei Sageata  
              nr. 184/20.05.2019 

Nr.1906/10.06.2019 

 

REZULTATUL 
selecţiei dosarului  candidatului  înscris la concursul organizat în perioada  

14.06-26.06.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de şef 
serviciu în cadrul Serviciului  Public de Alimentare cu Apă Săgeata  

 
 

Nr.crt Nume şi prenume Rezultat Observaţii 

1 MIHAI ELENA  Admis   

 

 Candidatul declarant admis va susţine proba scrisă în data de 14.06.2018 , ora 10 
la sediul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău. 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform art.31 din Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 
pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu 
modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor . 

 Afişat astăzi 10.06.2019, ora 15 , la avizierul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 

 Secretar comisie  

        Picu Alecsandra , inspector   

 

 

 



              
ROMÂNIA 

     COMUNA SAGEATA 

  PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA  

 Comisia constituită conform prevederilor 
 Dispoziţiei Primarului Comunei Sageata  
              nr. 184/20.05.2019 

Nr.1907/10.06.2019 

 

REZULTATUL 
selecţiei dosarului candidatului  înscris la concursul organizat în perioada  

14.06-26.06.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie  vacante de contabil 
în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata  

 
 

Nr.crt Nume şi prenume Rezultat Observaţii 

1 Bratosin Denisa Daniela  Admis  

   

 Candidatul declarant admis va susţine proba scrisă în data de 14.06.2018 , ora 10 
la sediul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform art.31 din Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 
pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu 
modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor . 

 Afişat astăzi 10.06.2019, ora 15 , la avizierul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 

 Secretar comisie  

        Picu Alecsandra , inspector   

 

 

 



             
           ROMÂNIA 
     COMUNA SAGEATA 

  PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA  

 Comisia constituită conform prevederilor 
 Dispoziţiei Primarului Comunei Sageata  
              nr. 184/20.05.2019 

Nr.1908/10.06.2019 

 

REZULTATUL 
selecţiei dosarului candidatului  înscris la concursul organizat în perioada  

14.06-26.06.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie  vacante de casier în 
cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata  

 
 

Nr.crt Nume şi prenume Rezultat Observaţii 

1 Apostol Florinela   Admis  

   

 Candidatul declarant admis va susţine proba scrisă în data de 14.06.2018 , ora 10 
la sediul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform art.31 din Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 
pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu 
modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor . 

 Afişat astăzi 10.06.2019, ora 15 , la avizierul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 

 Secretar comisie  

        Picu Alecsandra , inspector   

 

 

 

 



 

          ROMÂNIA 
     COMUNA SĂGEATA 

  PRIMĂRIA COMUNEI SĂGEATA  

 Comisia constituită conform prevederilor 
 Dispoziţiei Primarului Comunei Sageata  
              nr. 184/20.05.2019 

Nr.1903/10.06.2019 

 

REZULTATUL 
selecţiei dosarului candidatului  înscris la concursul organizat în perioada  

14.06-26.06.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie  vacante de 
muncitor în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata  

 
 

Nr.crt Nume şi prenume Rezultat Observaţii 

1 Crăciun Nicu Marian  ADMIS   

   

 Candidatul declarant admis va susţine proba scrisă în data de 14.06.2018 , ora 10 
la sediul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform art.31 din Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale 
pentru ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu 
modificările şi completările ulterioare care se depune la secretarul comisiei de soluţionare 
a contestaţiilor . 

 Afişat astăzi 10.06.2019, ora 15 , la avizierul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Săgeata , judeţul Buzău . 

 

 Secretar comisie  

        Picu Alecsandra , inspector   

 


