
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

Str.1 nr. 194 Cod 437345 

Tel. 0262 - 293.048  Fax. 0262 – 293.001 

www.tautiimagheraus.ro primariatautiimagheraus@yahoo.com 
 

 

NR. 8221/21.08.2017 

 

Rezultatul interviului  sustinut de candidaţii înscrişi la concursul de  recrutare organizat în 

vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de executie de Inspector de specialitate, cls. 

I, grad IA – Compartiment Implementare proiecte si strategii din  21.08.2017 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art 30 alin. 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului: 

 

 

 

 

 

 

Conform art. 28 alin. (3) din  HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.  

 

În conformitate cu art. 31 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, 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. 

 

Afişat astăzi, 21 august 2017, ora 15.00  la sediul Primăriei oraşului Tăuţii 

Măgherăus, si pe site-ul institutiei. 

 

 

Secretar: Ster Georgeta – inspector, Primăria Tăuţii Măgherăuş 
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crt. 

Numele şi 
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candidatului 
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execuţie 
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Compartiment 
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proba 

Rezultatul  

probei  

1.  Kovacs Robert Inspector de 

specialitate, cls. I, 

grad IA 

Compartiment Implementare 

proiecte si strategii 

92,34 

puncte 
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