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Nr.___________/10.02.2017   
 
 
 

Rezultatele privind selecţiei dosarelor de înscriere la 
concursul organizat de Primăria oraşului Drăgăneşti – Olt  

in data de 17.02.2017 
 

 
  Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
rezultatele selecţiei dosarelor sunt următoarele: 
 
 

�r. 
crt. 

�umele şi prenumele 
candidatului 

Funcţia / 
Compartimentul/Serviciul  

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor de 
concurs 

Observatii 

1.  
MITRACHE 

EUGEN 

Arhivar, treapta I, studii medii in 
cadrul Compartimentulu 
Administratie publica locala, 
registratura  

 
 

ADMIS 

- 

2.  
POPESCU 

ECATERINA 

Arhivar, treapta I, studii medii in 
cadrul Compartimentulu 
Administratie publica locala, 
registratura 

 
ADMIS 

- 

3.  
GHIŢĂ 

 CORINA 

Arhivar, treapta I, studii medii in 
cadrul Compartimentulu 
Administratie publica locala, 
registratura 

 
ADMIS 

- 

4  
NICOLESCU  

MARIA 

Arhivar, treapta I, studii medii in 
cadrul Compartimentulu 
Administratie publica locala, 
registratura 

 
ADMIS 

- 

5  
CÎRSTICA  
MARIANA 

Referent, treapta IA, studii medii 
in cadrul Compartimentului 
Contabilitate 

 
ADMIS 

- 

6  
CRACIUNEANU 

NICUŞOR 

Consilier, debutant, studii 
superioare in cadrul 
Compartimentulu Administratie 
publica locala, registratura 

 
ADMIS 

- 

7  
DUŢĂ CLAUDIA 

ELENA 

Consilier, debutant, studii 
superioare in cadrul 
Compartimentulu Administratie 
publica locala, registratura 

 
ADMIS 

- 

8  
BUSUIOC 

CORINA MARIANA 

Consilier, debutant, studii 
superioare in cadrul 
Compartimentulu Administratie 
publica locala, registratura 

 
ADMIS 

- 



 
 

� Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17.02.2017  ora 10.00, la 
sediul Primăriei oraşului Draganesti – Olt – sala de sedinte. 

� Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel 
mult o zi lucratoare  de la afişare, care se depune la sediul Primariei Draganesti-Olt, sub 
sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din HG nr. 286/2011 

� Afişat astăzi, 10.02.2017, ora 14.00, la sediul Primăriei oraşului Draganesti-Olt. 
  
 
 
 
 SECREATAR COMISIE, 
 PURCAREA ILEANA 

9  
MILITARU  

CRISTINA DANIELA 

Consilier, debutant, studii 
superioare in cadrul 
Compartimentulu Administratie 
publica locala, registratura 

 
ADMIS 

- 

10  
LIXANDRU  

LUCIA 

Consilier, debutant, studii 
superioare in cadrul 
Compartimentulu Administratie 
publica locala, registratura 

 
ADMIS 

- 


