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CENTRALIZATOR REZULTATE
IN URMA SOLU IONĂRII CONTESTA IILOR DEPUSE LA PROBA INTERVIULUI

sus inuta in cadrul concursului organizat in vederea ocupării postului contractual de execu ie 
vacant de Instructor educational cu competente I.T in cadrul Centrului Educational Comunitar,

Primăria Comunei Viziru, Jude ul Braila, 
din data de 04.09.2019, ora 10

Urmare contesta iei depuse de dl Androne Paul in data de 05.09.2019, ora Î l 00, 
înregistrata la nr. 8028, prin care contesta rezultatele probei interviului sus inuta in cadrul 
concursului organizat in vederea ocupării postului contractual de execu ie vacant de 
Instructor educational cu competente I.T in cadrul Centrului Educational Comunitar, 
Primăria Comunei Viziru, Jude ul Braila, din data de 04.09.2019, ora 10, in urma analizei 
acesteia, în conformitate cu prevederile art. 31, ale art.32, alin.(2), ale art.33, lit. b) si cele ale 
art.34, alin.(l), lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func iilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, comisia de solu ionare a contesta iilor constituita in baza 
Dispozi iei Primarului Comunei Viziru, Jude ul Braila nr.351/2019, comunică următoarele 
rezultate :

Nr.
crt.

Numele si 
prenumele 

candida ilor

Postul contractual de execu ie 
pentru care candidează

Rezultat
contesta ie

proba
interviului

Contesta ie
admisa/
respins

Men iuni

1. ANDRONE PAUL Instructor educational -  I.T. 88 pct RESPINSA Art.34, alin.(l), 
lit.b) din HG 
nr.286/2011

Afişat la avizierul Primăriei Comunei Viziru, astazi, 06.09.2019, ora 1230.

COMISIE SOLU IONARE CONTESTA II : 

Preşedinte: Rasnoveanu Daniela - inspector

Membri: Doaga Iulia - referent i_-
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Avram Mihaela - referent

Secretar comisie : Lurigu Dragos Silviu -  secretar comuna


