ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CORONA BRAȘOV
Brașov, Bid. Gării nr. 21, incinta Bazinului Olimpic
CIF: 40906900, tel: 0368/442.015
www.coronabrasov.ro

/
Nr...7.<J.y9...../.

0 8 DEC. 2020

PROCES VERBAL
încheiat azi 08.12.2020 la sediul “Sălii Sporturilor DP Colibași”

Având în vedere Legea - Cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, H.C.L. nr.350/2020 - privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Brașov, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Direcției Administrare
Infrastructură Sportivă Brașov, H.G. nr.286/2011 - republicată privind aprobarea Regulamentuluicadru 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, art.30
din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, - republicată, s-a procedat la organizarea concursului pentru
ocuparea postului contractual de execuție vacant:
•

Referent M IA - în cadrul Compartimentului Logistică - 1 post

In vederea susținerii concursului pentru ocuparea postului de execuție vacant de referent
M IA, și-au depus cerere de participare:
• D-ul. Marin Stelian. cererea nr. 4762 /02.12.2020.
în urma analizării dosarului depus, comisia de concurs a constatat următoarele:
Domnul Marin Stelian, a depus cerere. Cererea de angajare a fost însoțită de actele și
documentele solicitate pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării funcției
contractuale de execuție vacante de referent M IA în cadrul Compartimentului Logistică.
Analizând dosarul de angajare depus pentru participarea la concursul organizat în perioada
20.11.2020 - 21.12.2020 pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de referent M IA, în
cadrul Compartimentului Logistică, comisia de concurs a constatat că acesta cuprinde actele și
documentele solicitate și s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.
Având în vedere îndeplinirea cerințelor solicitate, dosarul pentru participare la concurs al d-lui
Marin Stelian, este admis iar d-ul Marin Stelian, se poate prezenta la concurs.
Comisia de concurs aprobă participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului
contractual de execuție vacant de referent M
desfășura în perioada 20.11.2020 -21.12.2020
Comisia de concurs:

1 .Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu
2. Domnul Nicolescu Cosmin, inspector
3. Doamna Florea Ștefania, referent
4. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.

