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ANUNȚ♦

privind rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul de 
promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului orașului Huedin:

- inspector ,clasa I,grad profesional principal în inspector,clasa I,grad profesional superior- 1 funcție 
publică în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Huedin

- inspector ,clasa I,grad profesional asistent în inspector,clasa I,grad profesional principal- 1 funcție 
publică în cadrul Serviciului Poliție Locală

- inspector ,clasa I,grad profesional asistent în inspector,clasa I,grad profesional principal- 1 funcție 
publică în cadrul ompartimentului Asistență Socială

din data de 18.03.2020 ora 10,00-proba scrisă,data depunerii dosarelor fiind până în data de
29.02.2020,ora 16,oo

Raportându-ne la prevederile art.40 alin.(l) lit a), și art.50 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.2018/2020 întocmit de către comisia de concurs numită prin 
Dispoziția Primarului nr.l23/2020 ,cu ocazia verificării îndeplinirii condițiilor de participare la 
concursul organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut,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 Bota Tania/ Inspector clasai,grad 
profesional superior în cadrul Serviciul 

public comunitar local de evidență a 
persoanelor

ADMIS

2 Stîngă Nicolae Silviu/Polițist Local,clasa 
I,grad profesional principal în cadrul 

Serviciului poliție Locală

ADMIS

3 Păcurar Liana-Emila/ Inspector 
clasai,grad profesional principal în cadrul

Compartimentului Contabilitate

ADMIS
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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 sediul Primărie orașului Huedin .

Afișat azi:03.03.2020 ora 12.00
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