ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI PETRACHIOAIA
COMISIA DE CONCURS
Nr.6385/02.10.2015
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a functiei
vacante de natura contractuala de CANTONIER cod COR 711905
Avand in vedere prevederile art.19 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia de concurs a selectat singurul dosar depus pe baza indeplinirii de catre candidat a
conditiilor generale si specifice de participare la concurs si a admis dosarul candidatului pentru
participarea la concursul din data de 29.10.2015-30.10.2015.
Rezultatele selectarii dosarelor sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.

Numele si
prenumele
candidatului

Nr. Formularului
de inscriere

Postul pentru
care
candideaza

ADMIS/RESPINS

1

MORARU EMIL

6095/17.09.2015

CANTONIER

ADMIS

Candidatul in cazul in care este nemultumit de rezultatele obtinute poate formula
contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei
dosarelor, conform art.31 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a
contestatiilor, D-nul Gurbanesteanu Dinu, Casier in cadrul Primariei Petrachioaia,
Judetului Ilfov.

COMISIA DE CONCURS
Nr.6386/02.10.2015
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a functiei
vacante de natura contractuala de INGRIJITOR CLADIRI cod COR 515301

Avand in vedere prevederile art.19 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia de concurs a selectat singurul dosar depus pe baza indeplinirii de catre candidat a
conditiilor generale si specifice de participare la concurs si a admis dosarul candidatului pentru
participarea la concursul din data de 29.10.2015-30.10.2015.

Rezultatele selectarii dosarelor sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.

Numele si
prenumele
candidatului

Nr. Formularului
de inscriere

Postul pentru
care
candideaza

ADMIS/RESPINS

1

BALAN
DUMITRU

6093/17.09.2015

INGRIJITOR
CLADIRI

ADMIS

Candidatul in cazul in care este nemultumit de rezultatele obtinute poate formula
contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei
dosarelor, conform art.31 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a
contestatiilor, D-nul Gurbanesteanu Dinu, Casier in cadrul Primariei Petrachioaia,
Judetului Ilfov.

COMISIA DE CONCURS
Nr.6387/02.10.2015
Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a functiei
vacante de natura contractuala de SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE
cod COR 832201
Avand in vedere prevederile art.19 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia de concurs a selectat singurul dosar depus pe baza indeplinirii de catre candidat a
conditiilor generale si specifice de participare la concurs si a admis dosarul candidatului pentru
participarea la concursul din data de 29.10.2015-30.10.2015.
Rezultatele selectarii dosarelor sunt urmatoarele:
Nr.
Crt.

1

Numele si
prenumele
candidatului
GHETU IOAN

Nr. Formularului
de inscriere

Postul pentru
care candideaza

ADMIS/RESPINS

6094/17.09.2015

SOFER
AUTOTURISME ADMIS
SI CAMIONETE

Candidatul in cazul in care este nemultumit de rezultatele obtinute poate formula
contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei
dosarelor, conform art.31 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a
contestatiilor, D-nul Gurbanesteanu Dinu, Casier in cadrul Primariei Petrachioaia,
Judetului Ilfov.

