CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr.1596/3.02.2021
PROCES - VERBAL,
încheiat astăzi, 3.02.2021 de către comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru
ocuparea postului vacant de șofer în cadrul Direcţiei patrimoniu –Serviciul patrimoniu
privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi
Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituită prin Dispoziţia nr.
18/19.01.2021 a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, în baza atribuţiilor prevăzute la
art.31-34 din DISPOZIŢIA Nr. 628 din 05 decembrie 2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţului
Galaţi privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar
vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţului, s-au întrunit în
vederea soluţionării contestaţiei nr.1596/2.02.2021 depusă de domnul STEFAN DUMITRU,
participant la concursul pentru ocuparea postului de șofer,PROBA PRACTICA care contesta
solicitarea comisiei de concurs de intocmire si completare a foii de parcurs .
Astfel, analizând contestatia, comisia de

contestatii a constatat ca solicitarea

comisiei de concurs de intocmire si completare a foii de parcurs de catre conducatorul
de vehicul este legala conform Conform Regulamentului de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului

nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin

Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, SECȚIUNEA a
3-a „Obligațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule”, art. 27 alin. (2) lit. a) și e):
„ Persoanele juridice deținătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1),
și următoarele obligații:a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă mențiuni despre
aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu și să nu permită ieșirea în circulație a
celor care nu îndeplinesc condițiile tehnice;b)

să elibereze foaie de parcurs sau ordin de

serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă;…..e) să țină seama de observațiile
făcute de polițiști sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
Faţă de cele anterior menţionate, comisia pentru soluţionarea contestaţiilor respinge
contestaţia depusă de domnul STEFAN DUMITRU.
În acest sens s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Afişat astăzi 3.02.2021, ora 12.30.
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