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  Nr.4223/30.03.2015                      Nr. de Exemplare:1 
Comisia de concurs/examen                                        Exemplar: 1 

                   
PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 30.03.2015, cu ocazia susţinerii probei scrise a concursului/examenului 

organizat la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş, strada Nicolae Iorga, nr. 27 în vederea 

ocupării postului contractual de conducere-vacant de DIRECTOR cu timp parţial de muncă 

1/4 normă -în cadrul Clubului Sportiv Ocna Mureş. 

Comisia de concurs/examen constituită, conform art.8, alin.(1) din H.G.R nr.286/2011, 

modificată prin H.G.R nr.1027/2014, dispoziţia nr.379/10.03.2015 emisă de Primarul 

oraşului Ocna  Mureş s-a întrunit în data de 30.03.2015 la ora 7
30 

şi a procedat la stabilirea 

seturilor de subiecte pentru proba scrisă cu respectarea bibliografiei şi a tematicii de 

concurs. 

Punctajul pentru proba scrisă este de maximum 100 de puncte. 

S-au format 2 seturi de subiecte fiecare set având 4 subiecte stabilindu-se punctajul 

maxim pentru fiecare  subiect.  

Seturile de subiectele au fost semnate de către toţi membrii comisiei de 

concurs/examen şi au fost închise în plicuri sigilate purtând ştampila unităţii, Primăria 

oraşului Ocna Mureş. 

Identificarea candidatului prezent s-a făcut pe baza cărţii de identitate şi s-a 

consemnat în borderoul de prezenţă cu nr.4219/30.03.2015 special întocmit în acest sens, 

anexat  prezentului proces verbal.  

Înainte de a începe proba scrisă comisia de concurs /examen constată lipsa cazierul 

judiciar al candidatului, document care conform art.6, alin.(1), lit e), din H.G.R. 

nr.286/2011, modificată prin H.G.R. nr.1027/2014 a fost înlocuit cu declaraţie pe propria 

răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care 

candidează şi care conform  art.6, alin.(3) din H.G.R nr.286/2011, modificată prin H.G.R 

nr.1027/2014 candidatul are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai tărziu până la data desfăşurării primei probe a examenului şi 

anume proba scrisă. 

Având în vedere cele de mai sus, comisia de concurs/examen constată că nu au fost 

îndeplinite toate etapele  legale de desfăşurare a concursului/examenului- lipsă document-şi 

declară EXAMENUL ANULAT.   

Prezentul proces verbal a fost întocmit într-un exemplar şi este semnat de către:  

Comisia de concurs/examen: 

Preşedinte-economist Aida–Veturia Onac-director executiv, reprezentant Primăria oraşului 

Ocna Mureş................................; 

Membru-economist Potinteu Vasile - şef birou achiziţii-reprezentant Primăria oraşului Ocna 

Mureş…………………………….; 

Membru-economist Syilagyi Ildiko-şef serviciu VTIL- reprezentant Primăria oraşului Ocna 

Mureş …………………………..; 

Secretar comisie- Sasu Maria –referent III superior………………………….  

 

           Ocna Mureş 

            la data de 30.05.2015 ora 10
30 


