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in conformitate cu prevederile: 

- H.G. nr. 2861 23.03.201 1 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziitor fimcoilor contractuale ~i a 
criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plitit din fonduri publice, 
- gi ale Dispozifiei Primarului General nr. 1.7361 03.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului 
privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespumiltoare funcfiilor contractuale din 
cadrul institutiilorl serviciilor publice de interds local al municipiului Bucurqti, precum gi pentru 
promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, ori in fimcfie a personalului 
contractual al acestora; 
Avhd  in vedere: 
- Decizia D.G. nr. 2001 04.05.2016 privind constituirea Comisiei de soluponare a contestafiilor pentru 
examendl concursul din data de 01.06.201 6; 
- Referatul P.M.B. D.M.RU. nr. 288011101.04.2016, prin care a fost aprobati scoaterea la concurs a 
posturilor vacante din statul de functii al D.G.A.S.M.B.; 
- Procesul verbal nr. 18461 02.06.2016 incheiat de Comisia de evaluare a candidaplor pentru proba 
scrisii la concursul pentru ocuparea posturilor vacantate, deswuratil in data de 01.06.2016; 
- Adresa contest&e nr. 18481 03.06.2016, depusi la Registratura D.G.A.S.M.B. de domnul Vasilescu 
Silviu. 
Cornisia de solujionare a contestaoilor, constituita din personal contractual cu studii $sau atribufii 
corespunz&toare posturilor scoase la concurs pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din 
cadrul direcfiei, s-a intrunit astbi 06.06.2016 ora 08.30, la sediul Directiei Generale de Asistentl 
Social& a Municipiului Bucurqti - str. Foisorului nr. 56-58 Sector 3 Bucure~ti, in vederea solufion%rii 
contestajiei inregistrate. 
Candidatul Vasilescu Silviu, a contestat rezultatul obonut la proba scrisii susfinuta in cadrul 
concursului pentru ocuparea postului de Inspector specialitate gr prof I1 in cadrul Compartimentului 
pentru Copii cu Autism sau Tulburk de Spectru Autist. 
in urma analizki contest&ei, documentelor din dosarul concursului ~i a reevaluZirii lucrZlrii pe care a 
htocmit-o la proba scrisii candidatul contestatar, 
Cornisia de solufionare a contestqiilor respinge contestatia domnului Vasilescu Silviu ca 
neintemeiati gi pbtreazi rezultatele obfinute de contestatar la proba scrisil pentru ocuparea postului 
de Inspector specialitate gr prof I1 h cadrul Compartimentului pentru Copii cu Autism sau TulburZiri 
de Spectru Autist, @a cum au fost stabilite de Comisia de examinare. 

Comisia de solutionare a contestafiilor: 

Purcbea Ion, Director strategie, prograrne si finantihi 
Cregtin Tedy, $ef Serviciu CSSMMB - Membru ......... 
Petre Mioara, $ef Serviciu - Membru ........................... 
Oproiu Florin Valentin Emil, Inspector sp 

.......................................... Dragu Laura Elena Maria - Membru.. .H ; 

Grosu Niculina Inspector specialitate RU - Secretar 


