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Nr. 10101/2022 

    
 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  
pentru concursul organizat în data de 04 iulie 2022  

în vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de  
conducător auto, M/I  la Compartiment deservire în 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 nominalizată prin Dispoziţia Primarului nr.507/2022 comunică următoarele 
rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. de înreg. atribuit 
dosarului  

de înscriere la concurs 

Funcţia 
contractuală 

Instituţia publică 
Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

1. Dosar nr.9194 
conducător 
auto, M/I 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

ADMIS 

2. Dosar nr.9430 
conducător 
auto, M/I 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

ADMIS 

3. Dosar nr.9551 
conducător 
auto, M/I 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

RESPINS 
( lipsă vechime ) 

4. Dosar nr.9807 
conducător 

auto, M/I 

MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 
ADMIS 

5. Dosar nr.9808 
conducător 
auto, M/I 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

ADMIS 
( prezentarea traducerii 
legalizate până la data 
susținerii probei scrise) 

 
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 

de ore de la afişare, 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 registratura instituției. 

 
 Afişat astăzi, 27.06.2022, ora 14:30, la sediul  Municipiului Gheorgheni. 
 

 
 
 

 
 

  Secretarul comisiei de concurs  

 

  



 

 
 


