MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA
Nr. 15333 / 01.02.2019

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE
a rezultatelor la proba interviu a concursului organizat în data de 28.01.2019 - proba scrisă
pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante de natură contractuală
din cadrul Primăriei Municipiului Brad,
încheiat azi, 01.02.2019, ora 1230
Comisia de concurs, stabilită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 762/2018 și
modificată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 24/2019, în conformitate cu prevederile art. 8
din H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comunică următoarele rezultate
ale probei interviu:
Nr.
crt.

Postul contractual vacant/Compartiment

Număr/dată
înregistrare dosar
concurs

Punctaj
proba
interviu

Rezultat
proba
interviu

12453/11.01.2019

79,66

ADMIS

12418/11.01.2019

87,00

ADMIS

12582/14.01.2019

88,00

ADMIS

12219/10.01.2019

73,33

ADMIS

Inspector de specialitate, grad
profesional I
1.

– Compartimentul-Unitatea Locală de
Monitorizare a Serviciilor Comunitare
de Utilități Publice
Inspector de specialitate, grad
profesional IA

2.

– Compartimentul pentru Autorizare,
Monitorizare, Control Transport Public
Local, Transport în Regim de Taxi și în
Regim de Închiriere
Inspector de specialitate, grad
profesional IA

3.

– Compartimentul pentru Autorizare,
Monitorizare, Control Transport Public
Local, Transport în Regim de Taxi și în
Regim de Închiriere
Inspector de specialitate,
profesional debutant

4.

grad

– Compartimentul Beneficii și Aplicarea
programelor sociale europene pentru
persoane dezavantajate - POAD –
Serviciul de Asistență Socială – Direcția
de Asistență Socială Brad

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute poate formula contestaţii în termen de 24 de ore de
la afişare, conform art. 31 din H.G.R. 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, care se depun la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Mateș Florina, la sediul Primăriei Municipiului Brad, Str. Independenţei nr. 2.
Afişat astăzi, 01.02.2019, ora 1230, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Municipiul Brad,
str.Independenţei, nr.2, jud. Hunedoara.

Secretar
Mateș Florina

