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Nr.  1124/29.01.2018 

 

Rezultatul probei scrise  sustinute de candidaţii înscrişi la concursul de  recrutare 

organizat în vederea ocupării funcţiei publice vacante de executie de Inspector cls. I, 

superior  din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş din 

data de 29.01.2018 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise: 
 

Conform art. 60 alin. (3) lit. b) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. 

 

 

 

 

În conformitate cu art. 60 alin. (2) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii in termen de 24 ore de la afisarea rezultatelor, la 

Biroul de relații cu publicul din cadrul  Primariei Tautii Magheraus. 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine PROBA  INTERVIU  –  în data de 31.01.2018 ora 

10.00,  la sediul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş str. 1 nr. 194. 
 

 

 

Afişat astăzi, 29.01.2018  , ora 13.00  la sediul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

 

 

Secretar: Ster Georgeta – inspector, Primăria Tăuţii Măgherăuş 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică 

de execuţie 

Serviciu/ 

Compartiment 

Punctaj  

probei  

Rezultatul 

probei 

1. STOICAN 

CAMELIA-

ANAMARIA 

Inspector, cls. I, 

grad - superior 

 

Inspector, cls.I, superior- 

Serviciul financiar contabil – 

Compartiment buget-

contabilitate 

 

92.40 

 

Admis  

2. OPRIS LIANA-

MARIETA 

Inspector, cls. I, 

grad - superior 

 

Inspector, cls.I, superior- 

Serviciul financiar contabil – 

Compartiment buget-

contabilitate 

 

Absenta  

 

Respins  

3. POP ROMEO 

PAULIN 

Inspector, cls. I, 

grad - superior 

 

Inspector, cls.I, superior- 

Serviciul urbanism, 

amenajarea si administrarea 

teritoriului – Compartiment 

Administrare patrimoniu 

 

 

79 

 

 

Admis 
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