
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 24044 / 28.03.2022 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii 
publici din cadrul Primăriei Municipiului Arad, organizat în data de 31.03.2022 (proba scrisă) 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare, comisia de examen nr.3 comunică rezultatele selecției 
dosarelor de înscriere la examen: 

Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre 
Consilier, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit 
dosarului de înscriere la examen1 Rezultat Motivul respingerii dosarului 

1. 20680/17.03.2022 Admis - 
2. 20679/17.03.2022 Admis - 

Consilier, clasa I, gradul profesional superior 
1. 20682/17.03.2022 Admis - 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la selecția dosarelor pot formula contestație în termen de 24 de 
ore de la data și ora afișării, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, la sediul instituției. 

În data de 31.03.2022, ora 12:50, candidații declarați "Admis" se vor prezenta la sediul instituției din Bd-ul. 
Revoluției, nr. 75, mun. Arad, în sala nr. 70 - "Regele Ferdinand", pentru apelul nominal, în vederea îndeplinirii 
formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. 

Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărții de identitate sau a 
oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. În situația în care candidații nu sunt prezenți la 
efectuarea apelului nominal ori dacă nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de 
identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea, sunt considerați absenți. 

Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 13:00. 

Întocmit: secretar comisie de examen 

Afișat azi, 28.03.2022, ora: 10.30 

 
1 Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obţinute de candidați la 
probele concursului, precum şi afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează 
folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. 
 


