
Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
     Nr.112/09.01.2023  

 

PROCES VERBAL 

privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de 
execuție de casier în cadrul Serviciului de Salubrizare Săgeata 

încheiat astăzi 09.01.2023 

 

     În conformitate cu prevederile art.47 alin (1-3) din HG nr.1336/2022, comisia de 
concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 

 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare 
dosar 

Punctajul interviului Rezultatul 
interviului 

1. 11479/16.12.2022 73,33 ADMIS 
 

       Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în 
termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art.53 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice. 

     
      

    
                                                         Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina      
                                                                                             Consilier juridic 
 
 
 
      Afisat astăzi, 09.01.2023, ora 14.00 la sediul si pe site-ul Primăriei comunei 
Săgeata. 



Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
     Nr.110/09.01.2023  

 

PROCES VERBAL 

privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de 
execuție de administrator financiar în cadrul Serviciului de Salubrizare Săgeata 

încheiat astăzi 09.01.2023 

 

     În conformitate cu prevederile art.47 alin (1-3) din HG nr.1336/2022, comisia de 
concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 

 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare 
dosar 

Punctajul interviului Rezultatul 
interviului 

1. 11568/20.12.2022 75,64 ADMIS 
 

       Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în 
termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art.53 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice. 

     
      

    
                                                         Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina      
                                                                                             Consilier juridic 
 
 
 
      Afisat astăzi, 09.01.2023, ora 14.00 la sediul si pe site-ul Primăriei comunei 
Săgeata. 



Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
     Nr.113/09.01.2023  

 

PROCES VERBAL 

privind rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de 
execuție de sofer în cadrul Serviciului de Salubrizare Săgeata 

încheiat astăzi 09.01.2023 

 

     În conformitate cu prevederile art.47 alin (1-3) din HG nr.1336/2022, comisia de 
concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 

 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare 
dosar 

Punctajul interviului Rezultatul 
interviului 

1 11502/19.12.2022 66,66 ADMIS 
 

       Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în 
termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art.53 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit 
din fonduri publice. 

     
      

    
                                                         Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina      
                                                                                             Consilier juridic 
 
 
 
      Afisat astăzi, 09.01.2023, ora 14.00 la sediul si pe site-ul Primăriei comunei 
Săgeata. 


