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Nr.2019/03.03.2020

ANUNȚ
privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul de 

recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de -Șef birou,clasa I,gradul I 
în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Huedin

din data de 31.03.2020 ora 11,00-proba scrisă,data depunerii dosarelor fiind până în data de 
18.03.2020,ora 16,oo

Raportându-ne la prevederile art.40 alin.(l) lit a), și art.5O alin.(2) din H.G nr.611/2008-pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,cu modificările și 
completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.626 din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul 
Administrativ.

Având în vedere procesul verbal nr.2699/2020 întocmit de către comisia de concurs numită prin 
Dispoziția Primarului nr. 139/2020 ,cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor de participare la 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de -Șef birou,clasa 
I,gradul I în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Huedin 
,rezultatele consemnate ca urmare a verificării sunt:

Rezultatul selecției dosarelor este următorul:

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

Rezultatul selecției 
dosarelor

Motivul respingerii 
dosarului

1 Costea Dorin-Nicolae/ Șef birou,clasa 
I,gradul I în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Huedin

RESPINS
Candidatul nu 

îndeplinește condițiile 
de participare la 

concurs conform cu 
prevederile art.468 alin. 

(2) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ
In 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 
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de la afișare,care se depune la sediul Primărie orașului Huedinu l

Afișat azi:25.03.2020 ora 11.00

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