
PRIMĂRIA COMUNEI LICURICI 
JUDETUL GORJ 

NR. 6455 / 30.10.2019 

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI ^7 

^8 Funcţia contractuală: inspector de specialitate , clasa I, gradul profesional IA 
Examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv, gradul 
profesional IA, a domnului Lăutaru -Burlan Doru - Claudiu, inspector de specialitate, clasa I, 
gradul profesional I, in cadrul Compartimentului arhivă. 

Informaţii privind selecţia dosarelor 

Data selecţiei dosarelor: 21.10.2019 
Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei 

dosarelor 
Motivul respingerii 

dosarului 
1. Lăutaru -Burlan Doru -Claudiu ADMIS - 
Observatii formulate de către membrii comisiei: - 

Informaţii privind proba scrisă  

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 28.10.2019, ora 1000  
Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: - 
Numele 0 prenumele candidatului Punctajul final al 

probei scrise 
Rezultatul (***) 

1. Lăutaru -Burlan Doru -Claudiu 71,00 puncte ADMIS 

Informaţii privind interviul 
Interviul a fost sustinut in data 28.10.2019, ora 1520, in baza cererii domnului Lăuratu Burlan Doru 
Claudiu, inregistrată  la secretariatul Primăriei comunei Licurici sub nr.6355/28.10.2019 
Data şi ora desfăşurării interviului: 28.10.2019, ora 1520  
Numele 0 prenumele candidatului Punctajul final al probei 

interviu 
Rezultatul (***) 

1. Lăutaru -Burlan Doru -Claudiu 86,00 puncte ADMIS 

Rezultatul final al concursului 

Funcţia contractuală: inspector de specialitate , clasa I, gradul profesional IA 
Examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv, gradul 
profesional IA, a domnului Lăutaru -Burlan Doru -Claudiu, inspector de specialitate, clasa I, 
gradul profesional I, in cadrul Compartimentului agricol. 
Numele 0 prenumele candidatului Punctajul final al 

concursului 
Rezultatul(***) 

1. Lăutaru -Burlan Doru- Claudiu 157,00 puncte ADMIS 
Comisia de concurs: Semnătura: 
1. Stroe Ion —Marius , secretar general al unitătii administrativ — 
teritoriale comuna Licurici, judetul Gorj, ---/q 
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preşedinte comisie . 
2. Lută  Geanina - inspector, clasa I, gradul profesional superior 
la Compartimentul agricol din cadrul aparatului fie specialitate al 
primarului comunei Licurici, - membru 
3. Postelnicu Eugenia -Mihaela - inspector, cl sa I, gradul 
profesional superior la Compartimentul asistentă  socială  şi 
autoritate tutelară  din cadrul aparatului de spe i litate al 
primarului comunei Licurici, - membru 
Secretarul comisiei: Sărbu Carmen - consilier juridic la Compartimentul juridic, resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Licurici, judetul Gorj, 
Semnătura: 

ST* 
*7) Se va completa de care secretarul comisiei de concurs. 
*8) Se vor mentiona: denumirea functiei , gradul profesional şi compartimentul din cadrul autoritAtii sau institutiei 

publice in care este prevazut postul. 
***) Se va completa cu mentiunea "admis", respectiv "respins". 
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