
Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
 

Comisia constituită conform prevederilor 

Dispoziției nr.390/09.12.2022 a Primarului comunei Săgeata 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 22.12.2022 

     În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea 
regulamentului- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din 
sectorul bugetar platit din fonduri publice, s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților 
înscriși la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator financiar 
pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata 

     Pentru concursul funcției vacante de administrator financiar s-a depus 2 (doua) dosare de 
înscriere. 

     Comisia de concurs a selectat următoarele dosare: 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare dosar Rezultatul selecției de 
dosar 

Motivul 
respingerii 

1. 11530/19.12.2022 RESPINS DOSAR 
INCOMPLET 

2. 11568/20.12.2022 ADMIS - 
    

     În urma selecției, dosarul nr. 11530/19.12.2022 a fost respins deoarece lipseste certificatul 
de integritate comportamentală, nefiind îndeplinite condițiile specifice aprobate în Anexa nr.1 la 
Dispoziția Primarului nr. 390/09.12.202 

     Candidatii declarati admisi vor susține proba scrisă în data de 04.01.2023, ora 10.00 la 
sediul Primăriei comunei Săgeata. 

     Comisia de concurs: 

       Președinte:                  David Ionut             ___________________________ 
                                            Contabil     
   
        Membri:                   Albu Constantin        ___________________________ 
                                             Consilier  
  
                                         Manea Ion                ___________________________ 
                                       Consilier local 
    
 Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina     ___________________________ 
                                       Consilier juridic 
 
      Afisat astăzi, 22.12.2022, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Săgeata. 



Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
 

Comisia constituită conform prevederilor 

Dispoziției nr.390/09.12.2022 a Primarului comunei Săgeata 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 22.12.2022 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din HG nr.1336/2022 pentru 
aprobarea regulamentului- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, s-a procedat 
la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de casier pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Local 
de Salubrizare Săgeata. 

     Pentru concursul funcției vacante de casier s-a depus 2 (doua) dosare de înscriere. 

     Comisia de concurs a selectat următoarele dosare: 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare 
dosar 

Rezultatul selecției de 
dosar 

Motivul 
respingerii 

1. 11449/16.12.2022 RESPINS DOSAR 
INCOMPLET 

2. 11479/16.12.2022 ADMIS - 
       

    În urma selecției, dosarul nr. 11449/16.12.2022 a fost respins deoarece lipseste 
certificatul de integritate comportamentală, nefiind îndeplinite condițiile specifice 
aprobate în Anexa nr.1 la Dispoziția Primarului nr. 390/09.12.2022 

     Candidatii declarati admisi vor susține proba scrisă în data de 04.01.2023, ora 
10.00 la sediul Primăriei comunei Săgeata. 

     Comisia de concurs: 

       Președinte:                  David Ionut             ___________________________ 
                                            Contabil     
   
        Membri:                   Albu Constantin        ___________________________ 
                                             Consilier  
  
                                         Manea Ion                ___________________________ 
                                       Consilier local 
    
 Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina     ___________________________ 
                                       Consilier juridic 
 
      Afisat astăzi, 22.12.2022, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
Săgeata. 



Primăria Comunei Săgeata 
       Județul Buzău 
 

Comisia constituită conform prevederilor 

Dispoziției nr.390/09.12.2022 a Primarului comunei Săgeata 

 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 22.12.2022 

       În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din HG nr.1336/2022 pentru 
aprobarea regulamentului- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, s-a procedat 
la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de șofer pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Local de 
Salubrizare Săgeata. 

          Pentru concursul funcției vacante de șofer s-a depus 1 (unu) dosar de înscriere. 

     Comisia de concurs a selectat următoarele dosare: 

Nr. 
crt 

Număr de înregistrare 
dosar 

Rezultatul selecției de 
dosar 

Motivul 
respingerii 

1. 11502/19.12.2022 ADMIS - 
 

      În urma selecției, un număr de 1 (unu) dosar a fost admis, fiind îndeplinite 
condițiile specifice aprobate în Anexa nr.1 la Dispoziția Primarului nr. 390/09.12.2022. 

     Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 04.01.2023, ora 
10.00 la sediul Primăriei comunei Săgeata. 

     Comisia de concurs: 

       Președinte:                  David Ionut             ___________________________ 
                                            Contabil     
   
        Membri:                   Albu Constantin        ___________________________ 
                                             Consilier  
  
                                         Manea Ion                ___________________________ 
                                       Consilier local 
    
 Secretar comisie:      Tănase Elena Cristina     ___________________________ 
                                       Consilier juridic 
 
      Afisat astăzi, 22.12.2022, ora 10.00 la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
Săgeata. 


