CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMT
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Nr. 27.669/11.12.2020
Rezultat
privind soluționarea contestației nr. 27.512/10.12.2020
formulată față de rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare
organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, studii superioare,
clasa I, grad profesional superior, Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de
Utilitate Publică și Proiecte Sociale, Direcția Investiții, Programe și Infrastructură
Județeană, afișat în data de 09.12.2020, ora 1400

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (18) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale
art. 40 alin. (2) lit. b), ale art. 64 alin. (1), ale art. 67 și ale art. 67^1 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
comisia de soluționare a contestațiilor, comunică următorul rezultat:
Nr. și data
Rezultat
Motivație rezultat soluționare contestație
dosarului de
soluționare
înscriere
contestație
La art. 386 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
25.429/18.11.2020 „respins”
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, se stipulează: ”clasa
I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă”.
Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare, studiile universitare
sunt organizate pe trei cicluri, respectiv studii universitare
de licenţă, studii universitare de masterat şi studii
universitare de doctorat.
Specializarea invocată în contestație ca fiind conformă
cu condiția specifică din anunțul nr. 24.796/11.11.2020 este
aferentă studiilor universitare de masterat.
Candidata contestatară nu îndeplinește condiția
specifică solicitată prin anunțul nr. 24.796/11.11.2020,
referitoare la specializarea studiilor universitare de licenţă.

Candidatul nemulțumit de rezultatul soluționării contestației se poate adresa
instanței de contencios administrativ, conform prevederilor art. 68 din H.G. nr. 611/2008.
Afișat astăzi, 11.12.2020, ora 1400 la sediul Consiliului Județean Neamț și pe pagina
de internet www.cjneamt.ro, la secțiunea informații de interes public/posturi scoase la
concurs – aparat propriu.
Secretar comisie,
Crețu Ana-Maria - consilier

