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COMUNICAT

privind verificarea cererilor candidatilor care au primit preaviz si au optat pentru posturile vacante de
muncitor calificat IG din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace auto

Vă facem cunoscut că la data de 07.03.2018 s-a efectuat verificarea cererilor candidatilor care au primit
preaviz si  au optat  pentru posturile  vacante de muncitor  calificat  IG din  cadrul  Serviciului  Administrare Fantani,
Parcuri si Mijloace auto.

In urma verificarii cererilor, candidatii inscrisi si care indeplinesc conditiile, pentru cele doua posturi vacante
de muncitor calificat IG din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace auto sunt:

1. Martinas Cristina-Calina

2. Alexa Horea

3. Popa Elena Claudia

Avand  in  vedere  Hotararea  Consiliului  Local  Deva  nr.56/23.02.2018  privind  reorganizarea  activitatii
Primariei  municipiului  Deva,  cu  aprobarea  organigramei,  statului  de  functii  si  Regulamentului  de  Organizare  si
Functionare  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  municipiului  Deva  si  serviciile  publice  subordonate
Consiliului local al municipiului Deva, conform Art.6 ,,Aproba reorganizarea activitatii Serviciului Public de Intretinere
si Gospodarire Municipala  Deva cu aprobarea noii organigrame, a noului stat de functii si noului Regulament de
Organizare si Functionare conform Anexelor nr.7,8 si 9, in cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace
auto exista doar 2 posturile vacante de muncitor calificat IG

In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Deva nr.57/23.02.2018 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si desfasurare a examenului de testare profesionala pentru persoanele ale caror posturi sunt supuse
reorganizarii la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva si al Serviciilor publice din subordinea
Consiliului local Deva, departajarea persoanelor care in perioada de preaviz opteaza pentru acelasi post vacant in
regim contractual pus la dispozitie se va face prin sustinerea unui examen in interiorul perioadei de preaviz.

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise pentru ocuparea celor doua posturilor vacante de muncitor calificat
IG din cadrul Serviciului Administrare Fantani, Parcuri si Mijloace auto.

Examenul de testare profesionala se desfăşoară la sediul Serviciului Public de Intretinere si Gospodarire Municipala
Deva conform calendarului  care  se  va  comunica,  cu  respectarea  dispoziţiilor  Regulamentului  de  organizare  şi
desfăşurare a exemenului de testare profesională pentru persoanele ale căror posturi sunt supuse reorganizării la
nivelul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Deva si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Deva, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Deva nr. 57 / 2018

Dosarul de examen va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la examenul de testare profesionala, adresata conducatorului autoritatii;

b) copie actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copie decizie acordare preaviz;

 Serviciu Buget Contabilitate Resurse umane, arhiva:

Virdea Laura – sef  Serviciu Buget Contabilitate Resurse umane, arhiva

Afisat la data de :07.03.2018, ora 13,00

Termen de contestatie 24 ore de la data afisarii, respectiv pana la data de 08.03.2018, ora 14,00


