ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA CRUCEA
COMISIA DE SOLUŢIONARE
A CONTESTAŢIILOR
Nr. 1818 dm 12.05.2021
REZULTATUL
Soluţionării contestaţiei depuse de către d-ra Ţuţuianu Andra Maria, privind rezultatul obţinut la
proba scrisă a concursului organizat în data de 10.05.2021 în vederea ocupării funcţiei publice
vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului
de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi mediu. în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava

în temeiul art.64, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită prin Dispoziţia nr. 25 din 09.04.2021,
emisă de către primarul comunei Crucea, în urma verificării şi analizării contestaţiei nr.
1779/10.05.2021. depusă de către d-ra Ţuţuianu Andra Maria, privind rezultatul obţinut la proba scrisă
a concursului organizat în data de 10.05.2021 în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier
achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de resurse umane,
asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi mediu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Crucea, judeţul Suceava, comunică rezultatul contestaţiei:
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Conform prevederilor art.68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, în cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de
contencios administrative, în condiţiile legii.
Afişat astăzi. 12.05.2021. ora 1245 ,1a sediul Primăriei comunei Crucea, precum şi pe site-ul
instituţiei \vv \v.nrimanacruceasv.ro
Secretar comisie de soluţionare a contestaţiilor.
Ţebrean Marius Adriani
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PROCES-VERBAL
privind soluţionarea contestaţiei depusă de d-ra Ţuţuianu Andra Maria privind rezultatul
obţinut la proba scrisă a concursului organizat în data de 10.05.2021 în vederea ocupării
funcţiei publice vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul compartimentului de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi
mediu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită prin Dispoziţia nr. 25 din 09.04.2021, emisă
de către primarul comunei Crucea, s-a întrunit în data de 12.05.2021 în vederea soluţionării
contestaţiei nr. 1779/10.05.2021 prin care d-ra Ţuţuianu Andra Maria contestă rezultatul obţinut la
proba scrisă a concursului organizat în data de 10.05.2021 în vederea ocupării funcţiei publice vacante
de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului de resurse
umane, asistenţă socială, achiziţii publice, urbanism şi mediu, în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Crucea, judeţul Suceava.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor a procedat 'a verificarea termenului legal dc depunere
a contestaţiei, respectiv cel de 24 de ore de la afişarea rezultatului la proba scrisă a concursului şi a
constatat că aceasta a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.63 din Hotărârea guvernului nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare.
în urma recorectării lucrării scrise a contestatarului. comisia de soluţionare a contestaţiilor a
constatat că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor (24,83 puncte) este mai mic
decât cel acordat de comisia de concurs (26,50 puncte) şi în consecinţă, în conformitate cu prevederile
art.66 din H.G. nr.611/2008. cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.618, alin.(18) din
OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a contestaţiilor
respinge contestaţia depusă de d-ra Ţuţuianu Andra Maria la proba scrisă a concursului din data de
10.05.2021 în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier achiziţii publice, clasa I, grad
profesional debutant în cadrul compartimentului de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii publice,
urbanism şi mediu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea, judeţul Suceava
şi constată că punctajul obţinut de către d-ra Ţuţuianu Andra Maria este mai mic decât punctajul
minim necesar pentru a putea fi declarat„ADMIS‘\minim 50 puncte conform art.60. alin.(3) din din
H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 618. alin. (14) din OUG nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare).

Comunicarea rezultatului contestaţiei se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi prin
afişare pe site-ul www.primariacmceasv.ro în termenul legal prevăzut la art.64, alin.(2) din H.G. nr.
611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
Preşedinte: Tocaciu Chelsoi Ana-consilier principal, Comuna Crucea, judeţul Suceava
Membri: Ivan Alina-secretar general al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Boacă Lăcrămioara- secretar general al comunei Panaci, judeţul Suceava

Secretar comisie de soluţionare a contestaţiilor: Ţebrean Marius Adrian
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PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 12.05.2020, cu ocazia soluţionării contestaţiei nr. 1779/10.05.2021, depusă de către
d-ra Ţuţuianu Andra Maria, privind rezultatul obţinut la proba scrisă a concursului organizat în data
de 10.05.2021 în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional debutant în cadrul compartimentului de resurse umane, asistenţă socială, achiziţii
publice, urbanism şi mediu, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crucea,
judeţul Suceava

Astăzi, data de mai sus, comisia de soluţionare a contestaţiilor a recorectat lucrarea numitei
Ţuţuianu Andra Maria, punctajul obţinut fiind mai mic decât punctajul minim pentru a putea fi
declarat „ADMIS’Ţminim 50 puncte conform art.60, alin.(3) din din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 618, alin. (14) din OUG nr. 57/2019, cu modificările
şi completările ulterioare).
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
Preşedinte: Tocaciu Chelsoi Ana-consilier principal, Comuna Crucea, judeţul Suceava
Membri: Ivan Alina-secretar general al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
Boacă Lăcrămioara- secretar general al comunei Panaci, judeţul Suceava

Secretar comisie de soluţionare a contestaţiilor: Ţebrean Marius Adrian

