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REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  
pentru concursul organizat în data de 17 februarie 2022 în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante, de 

muncitor M,G/I,  la Compartiment administrarea drumurilor şi străzilor 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni  

 
În temeiul prevederilor art.15 lit.a), art.18 lit.a), art.19 şi art.20 alin.(1) din Regulamentul - cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată, comisia de 

concurs numită prin Dispoziţia Primarului nr.114/2022 comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare a 

dosarului de 

înscriere la concurs 

Funcţia contractuală 

Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

1. Dosar nr.1431 Muncitor M,G/I 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 

RESPINS 
(Nu îndeplineşte 

condiţiile de 

participare – lipsă 

permis de conducere 

cat.B, CE sau Tr) 

2. Dosar nr.1646 Muncitor M,G/I 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 

RESPINS 
(Nu îndeplineşte 

condiţiile de 

participare – lipsă 

permis de conducere 

cat. CE sau Tr) 

3. Dosar nr.1655 Muncitor M,G/I 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 

RESPINS 
(Nu îndeplineşte 

condiţiile de 

participare – lipsă 

permis de conducere 

cat. CE sau Tr) 

4. Dosar nr.1718 Muncitor M,G/I 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 

RESPINS 
(Nu îndeplineşte 

condiţiile de 

participare – lipsă 

permis de conducere 

cat.CE sau Tr, lipsă 

vechime) 

 
▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare 

de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor cf. art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

▪ Afişat astăzi, 10.02.2022, ora 15:40, la sediul  Municipiului Gheorgheni. 

 

  Secretarul comisiei de concurs  

 

 

  


