
                                                                                           
 

                                                                    R O M Â N I A 
                                                            JUDETUL BRASOV 
                                                   PRIMĂRIA   COMUNEI   BUDILA 
      

Nr. 9343 din 28.06.2022 
 

 
ANUNŢ 

 
PROCES VERBAL FINAL 

 
Privind desfasurarea examenului organizat  in 27.06.2022 în vederea ocupării 

funcţiei publice de conducere vacanta, de secretar general din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 

 

Comisia de concurs constituită conform Dispoziţiei nr. 224/26.05.2022 întrunită în 
data de 27.06.2022 pentru proba scrisă organizat la sediul Primariei Comunei Budila 
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacanta din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, încheie prezentul proces verbal, în baza art.62 alin.(1), alin(2), 
alin(3) din HG.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare,  cu 
următoarele precizări: 

În organizarea concursului s-au respectat prevederile HG.nr.611/2008  privind 
activităţile premergătoare desfăşurării concursului, activităţi care au cuprins:  

- obţinerea avizului ANFP, pentru organizarea concursului cu 45 zile înainte de 
organizarea concursului si solicitarea reprezentantilor ANFP. 

- intocmirea si comunicarea bibliografiei  
- constituirea  comisiilor  de concurs  şi  de  soluţionare a contestaţiilor  cu 20 de  

zile înainte de data concursului, conf. art.26 alin.(1) lit.a),b) din 
HG.nr.611/2008  

- publicarea condiţiilor de desfăşurare  cu 30 de zile înainte de data concursului 
-      afişarea la sediul Primariei Comunei Budila, site-ul primariei, a condiţiilor de 

desfăşurare şi de participare la concurs, a bibliografiei şi a actelor solicitate 
candidaţilor, depunere dosare  cu 20 de zile  de la publicare  a concursului si 
afisare la sediul Primariei 
Dosarele  de înscriere depuse în termenul legal au fost selectate de comisia de 

concurs în data de 15.06.2022  aşa cum reiese din procesul verbal încheiat cu această 
ocazie. 

Organizarea şi desfăşurarea  probei  scrise în data de 27.06.2022 s-a făcut 
respectând prevederile legale cu privire la: 
 

- stabilirea seturilor de subiecte şi a punctajelor pentru fiecare subiect 
- apelul nominal şi verificarea  identităţii candidaţilor 
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-   comunicarea rezultatului la proba scrisă prin afişare, ţinând cont de punctajul 
minim de 70 de puncte necesare promovării probei scrise                

 
 In urma notarii lucrarilor scrise, tinand cont de prevederile art.60 alin.(3) lit b) din 

HG.nr.611/2008, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la 
punctajul minim de promovare a probei scrise, respectiv minim  70 puncte, comisia de 
concurs a declarat  admis :   

 
Nr crt. Nume şi prenume candidat Punctaj 

proba 
scrisă 

Rezultat 
concurs 

1
.    

Benia Alexandra Aveluta 
8758/15.06.2022  

83,4 ADMIS 

 
 

În urma notării probei scrise  
- a stabilit punctajele candidatului şi a declarat candidatul “ admis /respins”  
- a comunicat rezultatele finale obţinute la concurs pentru a fi afişate la sediul 

Primariei Comunei Budila 
- raportul final al concursului 
In urma stabilirii punctajelor finale : 

 
Nr crt. Nume şi prenume 

candidat 
Punctaj 
proba 
scrisă 

Punctaj 
Interviu 

Punctaj 
final 

Rezultat 
concurs 

1 Benia Alexandra Aveluta 83,4 85 168,4     ADMIS 

    
 Comisia de concurs: 

              
 
Presedinte: Zamfir Geta UAT Municipiul Sacele 
Membru: Hanganu Claudia Andreea- Institutia Prefectului Judetul Brasov 
Membru: Pedestru Diana UAT ComunaTarlungeni 
Membru: Necula Gabriel- Institutia Prefectului Judetul Brasov 
Membru: Baiu Stefan SFO Sacele 
                                                                                                                

                                     Secretar comisie concurs, 
Lenart Virgaci Ana Maria 
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