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PROCES -VERBAL
la selecţia dosarelor pentru

concursul de recrutare, concursul de recrutare organizat în vederea ocuparii funcției
contractuale de execuție temporar vacantă de inspector de specialitate gr.II din cadrul
Compartimentului disciplină în construcţii, protecţia mediului, din data de 25.11.2021

Incheiat azi 18.11.2021

Având în vedere prevederile H.G.R. 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, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr.799/2021, s-a
întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru concursul organizat în data de 25.11.2021, în
vederea ocuparii funcțieicontractuale de execuție temporar vacantă de inspector de specialitate
gr.II din cadrul Compartimentului disciplină în construcţii, protecţia mediului, din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Petroșani.

A fost depus un singur dosar înregisrat sub nr.18790/16.11.2021

Analizând actele depuse în dosar, comisia constată următoarele:

-dosar nr.1, înregisrat sub nr.18790/16.11.2021 îndeplinește condițiile legale și este
declarat -ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 25 noiembrie 2021, ora 1000, la
sediul Primariei municipiului Petroșani.

Conform Hotărârii C.J.S.U.nr. 163/09.11.2021 accesul candidaților în instituție se va
realiza în una dintre situațiile:

-au fost vaccinați împotriva virusului SARS-CoV -2 și pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
-prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV -2 nu mai vechi de 72 de ore;
-prezintă rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV -2 nu mai vechi de 48 de ore;
-se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV -2.

Afişat astăzi, 18.11.2021 ora 13.30 la sediul Primariei municipiului Petrosani.

Secretar:
Zoller Liliana inspector resurse umane


