
PRIMĂRIA ORAȘULUI GEOAGIU 

Nr. 10918 / 13.10.2022 

 

PROCES – VERBAL 

 

de afișare a selecției dosarelor în vederea ocupării postului contractual de 

conducere, vacant, de coordonator centru / șef birou, în cadrul Biroului Centru 

de Zi și Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Orașul 

Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu  

 
Subsemnata Poroșnicu Amalia Maria, secretar al comisiei de concurs, numit prin 

Dispoziţia primarului nr. 264/28.09.2022, 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 13.10.2022 la afişarea  la sediul primăriei și  pe pagina 

de internet a acesteia, a rezultatului selecției dosarelor la concursul pentru recrutare în vederea 

ocupării postului contractual de conducere, vacant, de coordinator centru / șef birou, în cadrul 

Biroului Centru de Zi și Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoanele Vârstnice din Orașul 

Geoagiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Geoagiu,  astfel: 

 

Numar și data dosar candidat Rezultat selecție 

dosare 

Motivul respingerii 

dosarului 

Dosarul Nr. 10560/04.10.2022 RESPINS Nu indeplineste conditiile 

specifice pentru ocuparea 

postului – vechime în 

specialitate de minimum 2 ani 

în domeniul serviciilor sociale 

Dosarul Nr. 10574/05.10.2022 ADMIS - 

  

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 19.10.2022, ora 10:00, 

la sediul Primăriei orașului Geoagiu, str. Calea Romanilor , nr. 141, jud. Hunedoara 



Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de cel 

mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 31 din 

H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale 

și a criterilor de promovare în grade sau trepte profesionale superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, actualizată, contestație care se 

depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. 

Afișat astăzi , 13.10.2022, ora 16:00, la sediul Primăriei orașului Geoagiu, str. Calea 

Romanilor , nr. 141, jud. Hunedoara, precum și pe site-ul instituției 

( www.geoagiu.ro ) 

 

 

Secretarul comisiei de concurs, 

     Poroșnicu Amalia Maria 

http://www.geoagiu.ro/

