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Nr.9537/23.10.2019

ANUNȚ
Rezultatul probei interviului la
concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Huedin:

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările
ulterioare,coroborate cu prevederile art.626 din O.U.G nr.57/2019-privin Codul Administrativ

Rezultatul probei interviu este următorul:

Nr.crt Numele și prenumele
candidatului/Funcția publică pentru
care candidează

Punctaj probă
interviujpct.)

A dmis/R espins

1

Pașcalău Adina/ inspector ,clasa I,grad 93.33
profesional superior- 1 funcție publică în
cadrul Biroului Impozite și Taxe locale

ADMIS

2

Morar Floarea Cristina-inspector ,clasa 98.33
I,grad profesional principal- 1 funcție
publică în cadrul Compartimentului
Contabilitate

ADMIS

3

Fărcaș Lenuța/ Inspector clasa I grad
profesional superior în cadrul Serviciul
public comunitar local de evidență a
persoanelor

ADMIS

4

Fărcane Octavian/ Referent(polițist
86.66
locală)clasaIII,grad profesional principal
în cadrul Serviciului Poliție Locală
Huedin

100

ADMIS

în conformitate cu prevederile art.63 din H.G nr.611/2008-pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,cu modificările și completările
ulterioare,candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore
de la afișare,care se depune la registratura instituției .
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data
susținerii probei interviului. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obținute la
proba scrisă și interviu. Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare

punctaj dintre candidații care au concurat pe post,cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul
minim necesar.

Afișat azi: 23.10.2019 ora 15,00 la sediul Primăriei orașului Huedin,str.Horea nr.l,jud.Cluj

Secretar comisie concurs:
Potra Mihaela-Anca-Consilier juridic asistent,Compartiment Resurse Umane și Relații cu
Publicul

