
Primlria municipiului Orhei
ldenum@

COMISIA DE CONCURS

PROCES VERBAL nr.5 din 24.1.1.2022
al qedinfei Comisiei de concurs pentru ocuparea func{iei vacante de

care va activa in cadrul Primdriei municipiului Orhei

Prezen{i:
Preqedintele comisiei:
Membrii comisiei:

Secretar al comisiei:

- Pavel VEREJANU, primar al mun.Orhei;

- Valerian CRISTEA, viceprimar al mun.Orhei;
- Grigore MIRA, secretar al Consiliului mun.Orhei;
- Natalia NEGRU, specialist principal.

S-au discutat urmitoarele subiecte:

1. Cu privire la desftgurarea Si sustinerea interviului pentru ocuparea funcfiei publice vacante
de contabil sef care va activa in cadrul Prim[riei municipiului orhei.
2. Cu privire la evaluarea rezultatelor desfbqurdrii concursului pentru ocuparea functiei publice
vacante de contabil qef care va activa in cadrul Primlriei municipiului Orhei gi promovarea
concursului.

S-a decis:

l. Se ia act de rezultatele evalulrilor interviului a concursului desfEgurat conform rezultatelor
din anexele 1.1 - 1.4 gi anexa nr.2.

2. Se aprob6 lista persoanelor care au promovat interviul conform datelor din anexa nr.3.
3. lnbaza rezultatelor obfinute Ia proba scris[ qi la interviu (anexa nr.4) desfdqurate in cadrul

concursului, se aprobl lista candidafilor care au promovat concursul pentru ocuparea func{iei
publice vacante de contabil qef, care va activa in cadrul Prim[riei municipiului Orhei (anexa
nr.5).

4. Se considerd invingitor al concursului pentru ocuparea funcliei publice vacante
qef care va activa in cadrul Primdriei municipiului Orhei, candidatul Anastasia
care a oblinut nota finald - 9.57 (nou[ intreg qi cincizeci qi Eapte).

5. Conform pct.40 gi 43 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcliei publice
aprobat prin Hotdrdrea Guvemului nr.20l din I L03.2016, rezultatele concr
prezentate persoanei care are competenfa legal[ de numire in func{ie, iar in
lucr[toare de la promovarea concursului se vor plasa pe pagina web a Primdriei r
Orhei qi panoul informafional de la sediul instituliei, concomitent fiind anunlati
modul stabilit gi candida(ii participanli la concurs.

Pavel VEREJANU

Valerian CRISTEA

Grigore tUine

NataliaNEGRU

de contabil

TURCAN,

concurs,
ui vor fi
de 5 zile

tv, /Yw,<+/
I



Anexq nr. 5
la procesul verbal nr.5

din 24.1 1.2022

.Primdria municipiului Orhei
(autoritat@ publicl orgmizatore a oncunului)

COMISIA DE CONCURS

COMISIA DE CONCURS

Lista candida{ilor
care au promovat concursul

pentru ocuparea func(iei vacante de
contabil sef care va activa in cadrul Primdriei municipiului orhei

/Y,N"fU

1. Anastasia TURCAN 9.57 Nu sunt

Nr.
d/o Numele, prenumele Nota finalI ob{inut5
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