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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la
examenul/concursul de ocupare a unei funcţii contractuale de execuţie vacante
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorna-Arini, Judeţul
Suceava de muncitor calificat (îngrijitor clădiri - Cod COR 515301), gradaţia 0,
din data de 17.05.2022

Având în vedere prevederile art. art. 19 alin. (2) şi ale art. art. 20 din Hotărârea
Guvernului Rom âniei nr. 286/2011 pentru aprobarea Reguiam entuiui-cadru p rivin d stabilirea
p rin cip iilo r generale de ocupare a unui post vacant sau tem porar vacant corespunzător
fu n cţiilo r contractuale s i a crite riilo r de prom ovare in grade sau trepte profesionale im ediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar p lă tit din fonduri publice, comisia
de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr.
crt.
1.
2
3

Nr. cerere depusă
de candidat

Funcţia pentru care
candidează

2862 din 04.05.2022
2915 din 05.05.2022
2938 din 06.05.2022

muncitor
calificat
(îngrijitor clădiri - Cod
COR 515301),

Instituţia sau
autoritatea
publică
Comuna
DornaArini

Rezultatul
selecţiei
dosarelor
Admis
Admis
Admis

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17.05.2022 ora 10 00 la
sediul Primăriei comunei Dorna-Arini
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24
de ore de la afişare, conform art. 32 din Hotărârea Guvernului Rom âniei nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulam entului-cadru p rivin d stabilirea p rin cip iilo r generale de ocupare a unui
p ost vacant sau tem porar vacant corespunzător fu n cţiilo r contractuale s i a crite riilo r de
prom ovare in grade sau trepte profesionale im ediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar p lă tit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se
depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Aurora STORUŞ,
referent (nume, prenume, funcţia).
Afişat astăzi, luni, 11.05.2022 ora 16 00, la sediul Primăriei Dorna-Arini.

Secretar,
Maria TOLOŞ (nume, prenume)
Inspector (funcţia)

