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NR. 1159/2023 
                                                     

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
 

La concursul ce va avea loc în data de 07.02.2023 – proba scrisă - pentru ocuparea unui  post 
contractual de execuţie vacant de  Inspector de specialitate, cls.I, debutant -  Compartiment 

implementare proiecte şi strategii 
 

 Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) și art. 47 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică 

următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

 

 Conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, candidaţii 
nemulţumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi 
lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor sub sancţiunea decăderii din acest 
drept. 

 
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine PROBA  SCRISA  –  în data de 07.02.2023 ora 10, la 

sediul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş str. 1 nr. 194  
 
 

Afişat astăzi 31.01.2023 ora 12:00, la sediul și pe site-ul Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş  
 

 

Numărul de înregistrare atribuit 
dosarului de înscriere la concurs 

Rezultatul selectiei dosarelor Motivul respingerii 

1 1075/26.01.2023 ADMIS  
2 1043/26.01.2023 ADMIS   
3 1070/26.01.2023 RESPINS Documentul care atestă  

nivelul studiilor respectiv 
adeverința este expirată 

4 1048/26.01.2023 ADMIS  
5 1025/26.01.2023 ADMIS  
6 976/25.01.2023 ADMIS  
7 1003/25.01.2023 ADMIS  
8 1004/25.01.2023 ADMIS  
9 967/25.01.2023 ADMIS  
10 905.25.01.2023 ADMIS - cu condiția prezentării 

documentelor originale până la 
ora desfășurării probei scrise 

 

11 948/25.01.2023 ADMIS  
12 938/25.01.2023 ADMIS  
13 899/20.01.2023 ADMIS  
14 814/19.01.2023 ADMIS  
15 788/18.01.2023 ADMIS  
16 669/17.01.2023 ADMIS  


