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Cornisia de sotu ţionare a contesia ţiiior pentru concursut organizat de Casa de Cultur ă Tecuci, în
vederea ccup ăriî postului vacant de Inspector Resurse Urnane, nurnit ă prin decizia 19 i 11 07. 2017, întrunită
astăzi, 13 iulie 2017, ora 13:00 5 a procedat ia analizarea contestaitor torrnulate de candidaii: Patadi Petru ţa
Graur Diana Âlina, înregistrate cu nr. 1 196 / 11 07. 2017 si 1 198 i 13. 07. 2017 ta prima prob ă a concurşu!ui de
ocupare a postului vacantde inspector Resurse Urnane

-

selecţie dosare (i 2. 07. 2017.

t3rrnare a veric ării condiţiitor de ocupare si a condi ţiitor speciice necesare particip ării la concurs,
Cornisia a constatal urni ătoarele:
-osarut îriregistrai cu nr. 1121/03. 07. 2017 al doarnnei Patadi Petru ţa, nu întruneste cteriite enun ţate
în condiţiile speciice necesare particip ării ta concurs, punctul 1 si punctul 3.
-osarul înregistrat cu nr. 1 175 /03. 07. 2017 al doarnnei Graur Diana Alina, nu întruneste cri ţeriile
enun ţ ate in condiţiile specitice necesare particip ării la concurs, punctul 1 sî punctul 3.
În baza anatizei. fâcule, Cornisi.a de sotuonare a contesta ţiilor a respins contesta ţiile torniuiate de c ătre
canditatele rnen ţionate rnai sus.
rept care am întocrnit prezentul proces-verbal în 2 exernpare, unul va ti înmânat Cornisiei de
soluţionare a contesta ţiilor şi unul va rmâne ta secretariat.

Preş&dinte: MU N T E A N U AURÂ

-

iClÂ— Reprezentant JAT Tecuci;

ernbri: CRUCIAJU CORtLJA Bibiioieca tunicipat ă tetan Petic ă Tecuci;
TOPCRĂU VIViAţ IA Serviciul Public l.00i de Asisten ţă Sociai ă Tecuci .
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