
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD 

SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 1444 din 10.01.2020 

 

 

REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA 

 CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD ÎN DATA DE 

21.01.2020 (PROBA SCRISĂ) 

 

 

Având în vedere prevederile art. 50 din HG. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs 

comunică rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs: 

 

Serviciul Autorizări Construcții 

consilier, clasa I, gradul profesional superior 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Nr. dosar/data Admis/Respins 

1. Hileagă Vasile 100159/30.12.2019 admis 

2. Onica Florina-Paula 100182/30.12.2019 

respins -  conform prevederilor art. 49 

alin. (1) lit. f) din H.G.R. nr. 611/2008, 

cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile 

art. 465 alin. (1) lit. f) și art. 468 alin. 

(1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare 

3. Pintican Edina-Brigitta 100376/31.12.2019 admis 

4. Both Liviu-Florin 
304/06.01.2020 

 

respins -  conform prevederilor art. 49 

alin. (1) lit. d) și lit. f) din H.G.R. nr. 

611/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 465 alin. (1) lit. f) și 

art. 468 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

          Contestaţiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării selecției dosarelor, la 

sediul instituției. 

          În data de 21.01.2020, ora 10:50, candidații declarați "admiși" se vor prezenta la sala nr. 70 din cadrul 

Palatului Administrativ pentru apelul nominal, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv 

verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaților se face numai pe baza buletinului de identitate, a 

cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii.  

          În situația în care candidții nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori dacă nu pot face 

dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste 

identitatea, aceștia sunt considerați absenți.  

          Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 11:00. 

  

 

Întocmit: secretar comisie concurs 

Afişat azi 10.01.2020, ora 13:30.  


