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Nr. 3707 /18.07.2021

Proces-verbal privind selectia dosarelor de inscriere la
Concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractual vacante de casier din cadrul
Biroului Contabilitate, taxe și impozite și de mașinist pentru terasamente din cadrul Biroului
administrativ

Avand in vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Hotararea 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, cu modificarile si completarile
ulterioare, comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei Primarului comunei Mitreni, nr.
161/05.07.2022 comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr.

Numele şi prenumele

crt. candidatului

Post contractual
vacant

Instituţia
sau Rezultatul selecţiei
autoritatea publică
dosarelor

1.

ANANIE GEORGELVLĂDUȚ

Mașinist pentru
terasamente

Primăria comunei
Mitreni

ADMIS

2

TIAN NICOLETA

Casier

Primăria comunei
Mitreni

ADMIS

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 22.07.2022, ora 10.00, la
sediul Primariei comunei Mitreni, strada Musetelului, nr. 188, localitatea Mitreni, judetul
Calarasi;

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de
ore de la afisare, conform prevederilor Hotararii 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, cu modificarile si completarile ulterioare, care
se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, doamna consilier principal Ion
Cornelia-Mădălina.

Afisat astazi, 18.07.2022, ora 1500 la sediul Primariei comunei Mitreni, judetul Calarasi.
COMISIA DE CONCURS:
PREŞEDINTE:
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