
ROMANIA
JUDEJUL BACAU
U.A.T. - COMUNA VULTURENI
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
NR. 5269 DIN 16.11.2022

PROCES-VERBAL
incheiat astazi, 16.11.2022 

de afi§are a rezultatului selecpei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare 
organizat in data de 05.12.2022 pentru ocuparea funcpei contractuale vacante 

de „§ef S.V.S.U.” - Compartiment Situapi de Urgerga §i Protecpa Mediului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Vultureni, Judetul Bacau

Avand in vedere prevederile art. 19, alin. (2) §i ale art. 20 din H.G. nr. 286 din 
23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcpilor 
contractuale, a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu 
modificarile §i completarile ulterioare si respectand O.U.G nr.80/2022 privind 
reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in sectorul bugetar, 
Comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selecpei dosarelor de inscriere:

Nr. 
Crt.

Numar inregistrare 
cerere de inscriere

Functia contractual^ 
scoasa la concurs

Rezultatul 
selectiei 
dosarelor

Motivul 
respingerii 
dosarului

1. 4986/01.11.2022 „§ef S.V.S.U.” ADMIS

2, 5222/14.11.2022 „§ef S.V.S.U.” ADMIS

3, 5231/14.11.2022 „§ef S.V.S.U.” ADMIS

- Candidatul nemulpjmit de rezultatele obpnute la selecpa dosarelor poate formula 
contestape care se depune la registratura Primariei Comunei Vultureni in termen de cel 
mult 24 de ore de la data afi§arii, sub sancpunea decaderii din acest drept, conform 
art. 31 din H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator funcpilor contractuale §i a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.
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- Candidati admisi se vor prezenta in data de 05.12.2022, ora 10o(), la sediul 
Primariei Comunei Vultureni pentru suspnerea probei scrise a concursului.

- Afi§at astazi, 16.11.2022, ora 16:00, la sediul Primariei Comunei Vultureni.

Secretarul Comisiei,
IFRIMELIA IONELA-ROXANA
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