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Nr.2614/18.03.2020

ANUNȚ
rezultate probă scrisă 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

- polițist local (inspector) ,clasa I,grad profesional asistent în polițist local (inspector),clasa I,grad 
profesional principal- 1 funcție publică în cadrul Serviciului Poliție Locală Huedin

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

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,conform rezultatelor consemnate de către comiile de concurs sub 
nr.2613/2020,2611/2020,2612/2020,încheiat după susținerea probei scrise,

Redăm mai jos situația cu punctajele obținute:

sediul Primăriei orașului Huedin,str.Horea nr.l,jud.Cluj.

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

Punctaj probă 
scrisă(pct.)

Admis/Respins

1 Bota Tania-Semida/ Inspector clasa I 
grad profesional superior în cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor

71.16 ADMIS

2 Stîngă Nicolae-Silviu/polițist local 
(inspector),clasa I,grad profesional 

principal- 1 funcție publică în cadrul 
Serviciului Poliție Locală

78.66 ADMIS

3 Păcurar Liana-Emilia/ inspector,clasa 
I,grad profesional principal- 1 funcție 
publică în cadrul Compartimentului 

Asistență Socială

81.33 ADMIS

Candidații declarați admiși vor susțineproba de interviu în data de 2O.( 3.2020, ora 10.00, la

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 .
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Afișat azi: 18.03.2020 ora 12.30 Ia sediul Primăriei orașului Huedin,str.Horea nr.ljud.Cluj

Secretar comisie concurs:

Potra Mihaela-Anca-Consilier juridic -Compartiment Resurse Umane și Relații cu Publicul


	ANUNȚ


