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PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 12.02.2015

cu ocazia solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de
selectie a dosarelor pentru ocuparea  postului de inspector clasa I grad profesional asistent

–Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului

Municipiului Brad

In data de 11.02.2015 ora 12,30 a fost depusa, in termen, contestatia inregistrata la Primaria
Municipiului Brad sub nr.5283/11.02.2015 formulata de catre doamna GOMOI ANA MARIA CRISTINA
privind proba de selectie a dosarelor sustinuta in data de 10.02.2015 ora 12,30 pentru concursul de
ocupare a  postului de inspector clasa I grad profesional asistent –Compartimentul Taxe şi
Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Solutionarea contestatiei se face de catre comisia constituita prin Dispozitia Primarului
Municipiului Brad nr.60 din 11.02.2015 in urmatoarea componenta:

Presedinte: David Mihaela –consilier juridic - Compartimentul Juridic;
Membri: Tripa Marin Gheorghe – consilier – Compartimenul taxe si Impozite Locale;

Repede Delia – responsabil de procedura,consilier juridic,Institutia Prefectului- Judetul
Hunedoara, in calitate de reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Bucuresti;

Secretar: Sortan Rozalia Gabriela – inspector - Compartimentul Taxe si Impozite Locale
Comisia intrunita a analizat urmatoarele:

- A studiat dosarul depus de d.na GOMOI ANA MARIA CRISTINA la sediul Primariei Municipiului
Brad in urma contestatiei inregistrata cu numarul de mai sus, constatand ca adeverinta de
vechime cu nr.112/10.02.2014 nu atesta vechimea in specialitatea studiilor si nu imbraca forma
prevazuta de Ordinul nr.192/2013, privind aprobarea formularului standard al adeverintei care
atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.Referitor la adeverinta nr.325/01.03.2014 depusa odata cu contestatia
precizam ca aceasta nu imbraca forma Ordinului nr.192/2013 si este depusa ulterior datei de
selectie a dosarelor.

- Conform COR 2015, clasificarea ocupatiilor din Romania meseria de ofiter operatiuni financiar-
bancare nu necesita studii superioare ci studii medii sau postliceale.
Urmare analizarii celor mai sus mentionate, comisia respinge contestatia ca nefondata.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal azi 12.02.2015, ora 11.00.

Brad, 12.02.2015

Comisia de concurs :
Preşedinte : David Mihaela
Membri : Tripa Marin Gheorghe

Repede Delia
Secretar: Sortan Rozalia Gabriela
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PROCES – VERBAL DE AFIŞARE
a rezultatului solutionarii contestatiei doamnei GOMOI ANA MARIA CRISTINA la proba de

selectie a dosarelor pentru ocuparea  postului de inspector clasa I grad profesional asistent
–Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget, Finanţe,
Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului

Municipiului Brad

Comisia constituita prin Dispozitia Primarului Municipiului Brad nr.60 din 11.02.2015 in
urmatoarea componenta:

Presedinte: David Mihaela –consilier juridic - Compartimentul Juridic;
Membri: Tripa Marin Gheorghe – consilier – Compartimenul taxe si Impozite Locale;

Repede Delia – responsabil de procedura,consilier juridic,Institutia Prefectului- Judetul
Hunedoara, in calitate de reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
Bucuresti;

Secretar: Sortan Rozalia Gabriela – inspector - Compartimentul Taxe si Impozite Locale

a analizat contestatia inregistrata la Primaria Municipiului Brad sub nr.5283/11.02.2015 ora 12,30
formulata de catre doamna GOMOI ANA MARIA CRISTINA privind proba de selectie a dosarelor
sustinuta in data de 10.02.2015,ora 12,30 pentru concursul de ocupare a  postului  de inspector clasa
I grad profesional asistent –Compartimentul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Serviciului Buget,
Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.

Comisia intrunita a analizat urmatoarele:
- A studiat dosarul depus de d.na GOMOI ANA MARIA CRISTINA la sediul Primariei Municipiului

Brad in urma contestatiei inregistrata cu numarul de mai sus, constatand ca adeverinta de
vechime cu nr.112/10.02.2014 nu atesta vechimea in specialitatea studiilor si nu imbraca forma
prevazuta de Ordinul nr.192/2013, privind aprobarea formularului standard al adeverintei care
atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.Referitor la adeverinta nr.325/01.03.2014 depusa odata cu contestatia
precizam ca aceasta nu imbraca forma Ordinului nr.192/2013 si este depusa ulterior datei de
selectie a dosarelor.

- Conform COR 2015, clasificarea ocupatiilor din Romania meseria de ofiter operatiuni financiar-
bancare nu necesita studii superioare ci studii medii sau postliceale.

Comisia respinge contestatia ca nefondata.

Afişat astăzi, 12.02.2015, ora 11,30, la sediul Primăriei municipiului Brad, din localitatea Brad str.
Independenţei, nr. 2, jud. Hunedoara.

SECRETAR
SORTAN ROZALIA GABRIELA




