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NR. 333/10.01.2022 
                                                     

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de Arhitect sef, cls. I, 

grad II – Serviciul Urbanism Amenajarea si Administrarea Teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orașului Tăuții-Măgherauș, județ Maramureș 

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin (2) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică 

următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

 
 

 Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor  vor susţine proba scrisă in data de 28.01.2022 ora 

10:00, la sediul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş str. 1 nr. 194. 
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 

afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,  

 
 

Afişat astăzi 11.01.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş si pe site-ul 

institutiei  
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1. 15954/22.12.2021 Arhitect șef, cls.I, 
grad II 

Serviciul  
Urbanism 
Amenajarea si 
Administrarea 
Teritoriului 

Admis  
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