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PROCES VERBAL
încheiat astazi 02.09.2019, ora 13, cu ocazia soluţionării contestaţiilor depuse la proba 

scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor contractuale de execuţie vacante de Instructor 
educational - studii superioare si Instructor educational cu competente I.T in cadrul Centrului 
Educational Comunitar, Primăria Comunei Viziru, Judeţul Braila din data de 29.08.2019, ora 
10.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituita in baza Dispoziţiei Primarului 
Comunei Viziru, Judeţul Braila nr.351/2019, formata din :

1. Rasnoveanu Daniela - preşedinte
2. Doaga Iulia - membru
3. Avram Mihaela - membru
4. Lungu Dragos Silviu - Secretar Comisie ,

s-a intrunit in vederea analizei contestaţiilor depuse de dna Jecu Madalina in data de 
30.08.2019, ora 08 00, înregistrata la nr.7838 si de dna Badiu Tincuta in data de 30.08.2019, 
ora IO00, inregistrata la nr.7841, prin care se contesta rezultatele probei scrise a concursului 
organizat in vederea ocupării posturilor contractuale de execuţie vacante de Instructor 
educational - studii superioare si Instructor educational cu competente I.T in cadrul Centrului 
Educational Comunitar, Primăria Comunei Viziru, Judeţul Braila, din data de 29-30.08.2019, 
ora 10.

In urma analizei acestora, în conformitate cu prevederile art. 31, ale art.32, alin.(2), 
ale art.33, lit. b) si cele ale art.34 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 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 soluţionare a contestaţiilor, a stabilit 
următoarele rezultate:

Nr.
crt.

Numele si 
prenumele 
candidaţilor

Postul contractual de execuţie 
pentru care candidează

Rezultat 
contestaţie 
proba scrisa

Contestaţie
admisa/
respins

Menţiuni

1 . Jecu Madalina Instructor educational -  I.T. 62 pct Admisa Art.33, lit.b) 
din HG 
nr.286/2011

2 Badiu Tincuta. Instructor educational -  Studii 
superioare

31,66 pct Respinsa Art.34, alin.(l), 
lit.b) din HG 
nr.286/2011

Prezentul proces verbal s-a incheiat in 2 ( doua) exemplare. 
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