
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 51705 din 30.06.2022 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

cu privire la rezultatul selecției dosarului de înscriere pentru concursul de recrutare organizat de Primăria 
Municipiului Arad, în data de 06.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării funcției de execuție vacante, în 

regim contractual de referent, gradul profesional IA, nivelul studiilor S la Compartimentul Proiecte din cadrul 
serviciului public de interes local Hub cultural mARTA 

 
 

Având în vedere prevederile 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 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, comisia 
de concurs comunică rezultatul selecției dosarului de înscriere la concurs:  

 
Serviciul public de interes local Hub cultural mARTA - Compartimentul Proiecte 
- 1 funcție de execuție vacantă în regim contractual de referent, gradul profesional IA, nivelul studiilor S 
Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit 
dosarului de înscriere la       
            concurs1 

Rezultat Motivul respingerii dosarului 

1. 

             
 
 
 
 
             50716 

 
 
 
  
 

RESPINS 
 

Nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute 
la art. 6 alin. (1) lit. c) și lit. d) și alin. (4) 
din H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare coroborate cu 
prevederile art. 2 alin. (3) din O.M.E.C. 
nr. 4156/2020, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 279 alin. (1) 
din Lg. nr. 53/2003, republicată cu 
modificările și completările ulterioare 

                                                                
 
                                                                   COMISIA DE CONCURS 
 

  

  

  

 
 
Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului obținut la selecția 
dosarului, la sediul instituției.  
 
 
 
 
Întocmit: - secretar comisie concurs 
Afișat azi, 30.06.2022, ora 9:15 
 
 
 
________________________________ 
 
1În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, numele și prenumele candidatului au fost 
anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de înscriere. 


	RESPINS

