
PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU 

Nr. 4760/18.07.2022 
 

PROCES – VERBAL 
 

de afișare a rezultatului selecției de dosare la concursul pentru recrutare în 

vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de șofer tr.I in cadrul 

Compartimentului Cabinet Școlar din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Geoagiu  

 

 

Subsemnata SIBIȘAN AURELIA, secretar al comisiei de concurs, numit 

prin Dispoziţia primarului nr. 175/29.06.2022, în conformitate cu prevederile 

art. 20 din REGULAMENTUL-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, aprobat prin HGR nr. 286/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, am procedat azi 18.07.2022 la afişarea  la sediul primăriei și  pe 

pagina de internet a acesteia, a rezultatului probei scrise la concursul pentru 

recrutare în vederea ocupării postului contractual de execuție, vacant, de șofer 

tr.I in cadrul Compartimentului Cabinet Școlar din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Geoagiu din data de 26.07.2022  astfel: 

 

Numar și data dosar candidat Rezultat selecție 

dosare 

Motivul respingerii 

dosarului 

Dosarul Nr. 4437/13.07.2022 ADMIS - 

  

Condiții de desfășurare a examenului: 

Concursul va consta dintr-o proba scrisă  și interviu. 



Candidatul este declarat admis dacă promovează cele două probe cu cel puțin 

nota 50 puncte la fiecare probă. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru 

susținerea interviului. 

Ora și locul desfășurării probelor: 

 Proba scrisă – Marți  26.07.2022 ora 10:00  

 Interviu   – Joi 28.07.202 ora 10:00 

 Punctajele obținute, cu mențiunea ”admis” sau ”respins”, se comunică 

candidatului prin afișare la sediul Primărie orașului Geoagiu , str. Calea 

Romanilor, nr. 141 și pe pagina primariei www.geoagiu.ro 

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei probe la sediul Primariei 

orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor , nr. 141. 

  

 

Secretarul comisiei de concurs, 

           Sibișan Aurelia 

http://www.geoagiu.ro/

