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Comisia de concurs constituită prin Dispozția nr. 36 din 15.02.2023 a Primarului 

Comunei Șincai privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul de ocupare a funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad 

profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai, județul Mureș, având următoarea componență:  

Preşedinte: Dunca Ioan – Secretar General – U.A.T. Comuna Râciu; 

Membru: Domocoș Maria – Secretar General – U.A.T. Comuna Ceuașu de Câmpie; 

Membru: Pasztor Denisa – Georgiana – Consilier Juridic – U.A.T. Comuna Ceuașu de 

Câmpie; 

Secretar al Comisiei: Toma Dragoș – Secretar general – U.A.T. Comuna Șincai,  

s-a întrunit astăzi, 08.03.2023, ora 14 cu  ocazia analizării și îndeplinirii procedurii de 

selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării postului 

de  Inspector, clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul Asistență Socială, 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș,  fapt 

pentru care s-a încheiat prezentul, 

 

PROCES VERBAL 

DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS 

 

care atestă îndeplinirea procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul 

organizat în vederea ocupării postului de Inspector, clasa I, grad profesional debutant în 

Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Șincai, județul Mureș, prevăzută la art. 50 alin. (1), alin. (2) și alin. (21) din Hotărârea nr. 611 din 

4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare. 

Termenul de depunere a dosarelor de concurs la registratura Primăriei comunei Șincai, 

județul Mureș, s-a împlinit la data 07.03.2023.  

 

Condiţiile de ocupare 

Pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional debutant: studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor 

administrative sau juridice.   

La concursul organizat în vederea ocupării postului de  Inspector, clasa I, grad profesional 

debutant, în Compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Șincai, județul Mureș, s-a depus un dosar având formularul de înscriere (anexa nr. 3) 

înregistrat sub nr. 915/06.03.2023.  

 

 Comisia de concurs, în urma analizei documentelor depuse la dosarul de concurs, a 

stabilit următoarele:  

S-a procedat la verificarea actelor necesare a fi curpinse în dosarul de participare la concursul  

de recrutare organizat de către Primăra Comunei Șincai pentru ocuparea funcției publice de 

execuție  de  Inspector, clasa I, grad profesional debutant în Compartimentul Asistență Socială, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai, județul Mureș, în coformitate cu 
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prevederile art. 49 din din Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 

și a îndeplinirii condițiilor de participare așa cum au fost ele definite și aduse la cunoștința 

publicului prin afișare, fapt pentru care prezentăm următoarele concluzii: 

 

Nr.

crt 

Număr de înregistrare 

formular de înscriere 

Situaţie dosar 

înscriere candidat 
Observaţii 

1. 915/06.03.2023 ADMIS Nu sunt 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii 

din acest drept. 

Proba scrisă se va susţine în data de 20.03.2023, orele 10:00,  la sediul Primăriei comunei 

Șincai, având datele de identificare în antet;   

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sediul Primăriei cu 15 minute înainte de începerea 

probei scrise, având asupra lor actul de identitate în original.  

Acccesul în sala de concurs se face numai în baza actului de identitate. 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Preşedinte: Dunca Ioan                       ____________________ 

Membru: Domocoș Maria                   ____________________ 

Mmbru: Pasztor Denisa – Georgiana  ____________________ 

Secretar: Toma Dragoș                       _____________________ 

 

 

Un exemplar din prezentul procesul-verbal, care conţine rezultatul verificării şi selecţiei 

dosarelor de înscriere s-a afişat la avizierul instituţiei și pe pagina de internet a instituției 

https://primariasincai.ro/,  prin grija secretarului comisiei de concurs, în ziua de 08.03.2023, ora 

15:00, drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 (patru) exemplare. 

 

 

 

https://primariasincai.ro/

