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Nr.  629/17.01.2022 
Rezultatul probei scrise  

 
susținută de candidatul înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului 

contractual vacant, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminata de  Conducător auto - 
Compartiment transport în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii 

Măgherăuş, judeţ Maramureş în data de 17.01.2022 – proba scrisă 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise: 

 
Nr. 
crt. 

Numărul de 
înregistrare atribuit 

dosarului de inscriere 
la concurs/data 

înregistrare 

Funcţia 
publică de 
execuție 

Serviciu/ 
Compartiment 

Punctaj 
probă 

Rezultatul 
probei 

1. 8/03.01.2022 Conducător 
auto 

Compartiment  
transport 

13,33 RESPINS 

 
Conform art. 28 alin (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru  aprobarea 

Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte. 

 
În conformitate cu art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului-cadru 

privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatelor, la Biroul de relații cu publicul din cadrul  Primariei Tautii Magheraus. 

 
Afişat astăzi,  17.01.2022 , ora 15.00  la sediul și pe site-ul Primăriei la secțiunea Resurse umane 

 

 
 

 


