ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
Nr. 1904/04.02.2022

PROCES VERBAL
la selecţia dosarelor de înscriere la
concursul de recrutare din data de 16.02.2022
Incheiat azi 04.02.2022
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare precum și ale art.40 alin(1) lit.a) şi art.50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen numită
prin Dispozitia nr.24/2022, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru concursul de
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, cls. I, gradul profesional
debutant din cadrul Compartimentului administrativ şi gestiune, Comisia de concurs comunică
următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr.
crt.
1

Număr dosar depus
de candidat
1464/26.01.2022

2

1617/28.01.2022

Funcţia publică pentru
care candidează
inspector cls.I, gradul
profesional debutant
inspector cls.I, gradul
profesional debutant

Rezultat selecţie
dosare
ADMIS

Motivul respingerii
dosarului
-

ADMIS

-

Proba scrisă va fi susținută în data de 16 februarie 2022, ora 10 la sediul Primariei municipiului
Petrosani.
Afișțat azi, 04.02.2022, ora 1030 la sediul Primăriei municipiului Petroșani și pe pagina de
internet www.primariapetrosani.ro.
*) Conform H.G. nr. 1161 din 25 octombrie 2021
Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare,
disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de
ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi
a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în
incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu
capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
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