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COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Nr.l05 /08.04.2016

REZULTATUL
solu{ionlrii contestafiei depusi de domnul MOCANU CONSTANTIN' candidat
la proba scristr a concursului pentru ocuparea func{iei contractuale vacante de Inspector de
specialitate/Administrator la Serviciul Public Judefean Salvamont-Salvaspeo D6mbovifao
organizat la sediul Consiliului Judefean Dimbovifa in data de 06 aprilie 2016

in

terneiul arI. 32, alin. (2) din Hotdr6rea Guvemului nr. 286/2011 pentru

aprobarea

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunz6tor funcliilor contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, comisia de solulionare a contestatiilor, constituitd prin dispozilia
$efului Serviciului Public Judelean Salvamont-Salvaspeo Ddmbovila nr. 02108.03.2016, in urma
verificdrii contestaliei nr. 102/08.04.2016, ora: 1130 depusA de domnul MOCANU CONSTANTIN,
candidat la proba scrisd a concursului pentru ocuparea funcliei contractuale vacante de Inspector de
specialitate/Administrator la Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo Ddmbovila, organizat la sediul
Consiliului Judetean Ddmbovila in data de 06 aprilie 2016, comunicd rezultatul analizei contestaliei:
Nr.
crt.

Numele

ti prenumele

clndidatului care

a

depus contestafia la

Funclia contractual6 de execufie
pentru care candideazi la concursul

MOCANU
CONSTANTIN

scrisi

Rezultatul contestaliei la
proba scrisi:

a

concursului:

proba scrisi a
concursului

l.

Punctajul
oblinut la proba

Inspector specialitate
/Administrator din cadrul
Serviciului Public Judetean
Salvamont - Salvaspeo
Ddmbovila..

44

puncte

RESPINS.)

')Conform art, 34. slin.l.lit.
b) din Hottrrerea Guvernului
nr. 2E6l2001, cu modificlrile
li completirile ulterioare:
,punctajele au fost acordate
poarivit baremurilor ti
rtrspunsurilor din lucrarea
scris6"

Conform prevederilor art. 35 din Hotdrdrea Guvemului w. 286/2011, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, in cazul respingerii contestaliei candidatul se poate adresa instantei de
contencios administrativ, in condiliile legii.
Afigat astdzi: 08 aprilie 2016, ora: 15s0, la sediul Serviciului Public Judetean SalvamontSalvaspeo DAmbovila gi pe pagina de intemet www.salvamontdb.ro .
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