
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 27653/05.04.2022 

 
 

Borderou de notare a rezultatelor obţinute de către candidați 
în urma susţinerii interviului în data 05.04.2022 

 
 

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, comisia de examen 
comunică următoarele rezultate ale interviului: 

 
Biroul Juridic Contestații 

Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen1 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.322 96 p Admis 
 

Compartimentul Control Venituri 
Consilier, clasa I, gradul profesional superior 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen 1 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.424                       95 p Admis 
 

Serviciul e-TAXE 
Consilier, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen 1 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 22.044  Admis 
 

Serviciul Impunere Persoane Fizice 
Consilier, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen 1 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.428 94,66 p Admis 
 

Serviciul Impunere Persoane Juridice 
Consilier, clasa I, gradul profesional superior 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen 1 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.429 96,33 p Admis 
 

Serviciul Urmărire Venituri 
Consilier, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen 1 

 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.066 98,66 p Admis 

 
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. 



 
 Serviciul Urmărire Venituri 

Consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal 
Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la examen 1 
 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.067 98,33 p Admis 
2. 21.063 98,66 p Admis 

 
Serviciul Urmărire Venituri 

Consilier, clasa I, gradul profesional superior 
Nr. crt. Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 

înscriere la examen 1 
 

Punctajul final obţinut la 
interviu 

Admis/Respins 

1. 21.116 97 p Admis 
 
 
 
Notă*** Este declarat admis la interviu, candidatul care a obţinut: 

• minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie. 
 
 
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor interviului, 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 Afişat azi: 05.04.2022, ora 13:00 
 


