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Având în vedere prevederile H.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a
contestaţiilor stabilită prin Dispoziţia nr.12/2015, modificată prin Dispoziţia nr. 35/2015 a
Primarului Municipiului Brad comunică rezultatul soluţionării contestaţiei depusă de doamna
Dincă Marilena Adina, înregistrată sub nr.4006/29.01.2015, ca urmare a reanalizării dosarului
de concurs:

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reanalizând dosarul a constatat faptul că
termenul de valabilitate al actului de identitate al doamnei Dincă Marilena Adina a expirat
în data de 13.01.2015.

Potrivit art. 6 alin. 1 lit.b) din HG. nr. 286/2011 actualizată şi ale punctului 2 lit. b) din
Anunţul nr. 1016/12.01.2015, dosarul de concurs trebuia să conţină copia actului de identitate
sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

Conform prevederilor art. 12 alin. 3 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege carteacarteacarteacartea dededede identitateidentitateidentitateidentitate, cartea
electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflateaflateaflateaflate îîîînnnn
termentermentermentermen dededede valabilitate.valabilitate.valabilitate.valabilitate.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor prin Norma Internă
nr.1113/13.04.2007 a stabilit că la depunerea cererii pentru eliberarea unui nou act de
identitate, serviciile publice de evidenţă a persoanelor procedează, în funcţie de solicitare,
după cum urmează:

„1. Dacă cetăţeanul solicită eliberarea unei dovezi care să ateste faptul
că cel în cauză a depus documentele pentru eliberarea actului de identitate, se va elibera o
astfel de dovadă.

2. Dacă se solicită însă o dovadă privind identitatea pe care solicitantul
să o folosească până la eliberarea unui alt document, i se va comunica faptul că legislaţia în
vigoare nu prevede eliberarea unui astfel de document.”

În contextul celor de mai sus, Comisia de soluţionare a contestaţiilor constată că,
comisia de concurs corect şi legal a procedat la respingerea dosarului doamnei Dincă
Marilena Adina întrucât actul de identitate depus are termenul de valabilitate expirat, iar
adeverinţa nr. 131 /345 28.01.2015 eliberată de SPCLEP Brad nu constituie document care să
ateste identitatea.



Astfel, ţinând cont de prevederile art.34 alin. 1 lit.a) din HG nr.286/2011 actualizată,
precum şi de cele enunţate mai sus, Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge
contestaţia formuulată motivat de faptul că doamna Dincă Marilena Adina nu îndeplineşte
condiţiile pentru a participa la concurs.
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