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COMISIA I}E CONCURS

NR.133 din   12.01.2021

PROCES - VERBAL
Încheiat azi  12.01.2022

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) şi (3) şi art. 20  din  HG
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător fiincţiilor 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, constituită prin Dispozitia primarului Comunei Rus nr.
132 din 23.12.2021, în data de  12.01.2022 a procedat la verificarea
îndepliririi conditiilor de participare ( selecţia dosarelor ) a candidaţilor
înscrişi la concusul privind ocuparea pe perioadă nedeteminată a două
posturi contractuale de executie vacante,  de muncitor calificat, treapta
profesională I ( mecanic utilaje), cu normă întreagă de s ore/zi , în cadrul
Compartimentului Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al
primaruluicomuneiRus,orgarizatîndatade20.01.2022-probascrisăşiîn
patru zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise -interviul.

Rezultateleselectăriidosarelordeînscrieresmtprezentateîno#emla
proc.esul-verbal,careaufostafişatelasediulinstituţieipublice^int€mende
maxmumdouăzilelucrătoaredeladataexpirăriltemenuluidedepunerea
dosarelor(10.01.2022),respectivîndatade12.01.2022.
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PRESEDINTE: Pop Adinel-Ioan

MEMBRI:          M^inzat Letiţia-Alina

Cozma Heana-Sanda

SECRETAR:     Bora loan-Marian
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ComsIA DE CONCURS
4«#d la procesul verbal

din data de 12.01.2022
REZULTATELE

SeLectărti dosoLreL,or de înscriere la concursul pentru ocupotrea  pe perioadă
nedeterntinală a două posturi contracluale de execuţie vacante,  de muncitor calificat,
treu[psa pTof iestonală I ( mecanic utila[de), cu normă întreagă de s oTe/ti , ^m cadrul
Compo[riimentulri Administrutiv din cadrul upurulului de specialitute al primarului
corruLnei Rus , organizial în data de 20. 01. 2022 -proba scrisă şi în patru zile luaătoare
de la susţineTea pTobei scrise , inierviul, în urma verifi.cării de căne C;omisia de
concurs a ^mdeplinirii condiţtilor de purticipure la concurs , stabuite prin Anunţul
nr.3706/22.12.2021.

Având în vedere prevederile art. 20  din  HG nr. 286/2011, Comisia de concurs
comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr, Numărul şi data Functia hstitutia Rezultatul Motivul
CI1. dosarului de contractuală publică Selecţie Respingerii

înscriere dosareloi. dosarelor
1. 65/06.01.2022 Muncitor Calificat 1 Comuna RUS ADMS .

2. 69/07.01.2022 Muncitor Calificat 1 Comuna RUS ADMS -

3. 77/10.01.2022 Muncitor Calificat 1 Comuna RUS AJDMS -

4.5 78/10.01. 2 022 Muncitor Calificat 1 Comuna RUS ADMS -

6

100/10.01.2022 Muncitor Calificat 1 Comuna RUS Ad)MS -

Muncitor Calificat 1 Comuna RUS

Data a

105/10.01.2022fi-''120 AI)MS -

arll                            ,ora      .
Data retragerii 13.01.2022 , ora 14.

Candidaţiideclaraţiadmişivorsusţineprobascrisăîndatade20.01.2022,ora
10.00 , la sediul Primariei comunei Rus.

Candid@ţiinemulţumiţiderezultateleobţinutepotformulacontestaţieîntermende
celmult24deoredelaafişare,confomart.31dinHGnr.286/20211,caresedepunla
C!a^ra+a-nl  ^^-~;.;_;   J_  __i    ..secretarul comisiei de soluţionare  a contestaţiilor.
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