
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 12.000 din 16.02.2022 

 

 

Borderou de notare a rezultatelor obținute de către candidați în urma susținerii probei scrise la concursul 

de promovare organizat de Primăria Municipiului Arad, în data de 16.02.2022, în vederea ocupării unor funcții 

publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad 

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisiile de concurs 

comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban 

șef serviciu, clasa I 

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs1 
Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 4921 80,5 puncte Admis 

COMISIA DE CONCURS nr.1: 

 

Serviciul Dispecerat, Tehnic și Analiză  

 șef serviciu, clasa I  

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs1 Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 6102 26,86 puncte Respins 

COMISIA DE CONCURS nr.2: 

 

Biroul Trezorerie 

șef birou, clasa I 

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs1 Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 5741 80,5 puncte Admis 

COMISIA DE CONCURS nr.3: 

 

Biroul Baze Sportive 

șef birou, clasa I 

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la concurs1 Rezultat proba scrisă Admis/Respins 

1. 5990 81 puncte Admis 

COMISIA DE CONCURS nr.4: 

 

 

Notă*** Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: 

• minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcției publice de conducere. 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afișării rezultatului probei scrise, 

la sediul instituției, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Interviul va avea loc în data de 21.02.2022, ora 12:00, sala nr. 70 din Palatul  Administrativ. 

 

Întocmit: secretar comisie concurs 

Afișat azi 16.02.2022 , ora 16:20 

    

 
1 Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afişarea rezultatelor obţinute de 

candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale 

concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare 

candidat. 


