
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 26432/01.04.2022 
 

Borderou de notare a rezultatelor obținute de către candidați în urma susținerii probei scrise  
pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din 

cadrul Primăriei Municipiului Arad, organizat în data de 31.03.2022 
 

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, comisiile de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 

Consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal 
Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la examen1 

Rezultat proba 
scrisă Admis/Respins 

1. 21352 98p Admis 
 

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 
Consilier, clasa I, gradul profesional superior 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere 
la examen1 

Rezultat proba 
scrisă Admis/Respins 

1. 18044 89p Admis 
 

Compartimentul Guvernanță Corporativă-Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 
Consilier, clasa I, gradul profesional principal 

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere 
la examen1 

Rezultat Admis/Respins 

1. 18043 84p Admis 
 
 

Notă*** Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 
• minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcţiei publice de execuție. 

 
Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării probei scrise, 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. 
Interviul va avea loc marți, 05.04.2022, ora 13.00, sala nr. 70 din Palatul  Administrativ. 

 
 
 

Întocmit:– secretar comisie de examen:  
 

Afişat azi 01.04.2022, ora 11.00 

 
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. 
 


