
 
 

 

 
 

 
 

 

Nr. 34923 / 19.07.2022 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul organizat în 25.07.2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii 

publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan 
 

În conformitate cu prevederile art. 50 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de concurs numită prin 

Dispoziția nr. 658/2022 comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de concurs: 

 

Nr. 

crt. 

Număr înregistrare  

dosar concurs 
Funcţia pentru care candidează 

REZULTATUL   

selecției  

dosarelor 

MOTIVUL 

respingerii 

dosarelor 

1 32842/01.07.2022 

Consilier, grad profesional superior – 

Birou Proiecte cu finanțare 

internațională, dezvoltare locală 

ADMIS 

 

2 34055/12.07.2022 

Inspector, grad profesional superior – 

Birou Proiecte cu finanțare 

internațională, dezvoltare locală 

ADMIS 

 

3 34051/12.07.2022 

Inspector, grad profesional debutant 

– Compartiment Urbanism, protecția 

mediului 

RESPINS 

Nu deține 

diplomă de 

licență în 

domeniile 

solicitate 

4 32548/28.06.2022 
Inspector, grad profesional debutant 

– Serviciul Impozite și taxe locale 
ADMIS 

 

5 33095/04.07.2022 
Inspector, grad profesional debutant 

– Serviciul Impozite și taxe locale 
ADMIS 

 

6 32148/27.06.2022 

Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant – Birou Ordine 

publică, pază și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

ADMIS 

 

7 33539/07.07.2022 

Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant – Birou Ordine 

publică, pază și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

ADMIS 

 

8 33528/07.07.2022 

Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant – Birou Ordine 

publică, pază și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

ADMIS 

 

 

▪ Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 1100, la 

sediul Primăriei municipiului Vulcan. 

▪ Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel 

mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor, Oprean Daniela – inspector, compartiment resurse umane. 

▪ Afişat astăzi, 20.07.2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Vulcan și pe pagina 

de internet a instituției. 
 

Secretar comisie de concurs, 

Oprean Daniela 


