
 

 

JUDEŢUL HUNEDOARA   

PRIMĂRIA  VULCAN 

NR. 32221/27.06.2022 

 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU 
la examenul organizat în intervalul 23-26 iunie 2022, în vederea promovării în grad profesional a 

funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Vulcan 

 

Nr. 

crt 
Nr. înreg. dosar 

Funcția publică conform 

statului de personal 

Funcția publică în care 

urmează să promoveze 

Punctaj 

proba 

interviu 

Rezultat 

proba 

interviu 

1 29492/03.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent – 

Compartiment Cadastru, 

agricultură 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Cadastru, 

agricultură 

60 ADMIS 

2 29491/03.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent – 

Compartiment 

Cadastru, agricultură 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Cadastru, 

agricultură 

68 ADMIS 

3 30096/08.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Serviciul Impozite și taxe 

locale 

Inspector, clasa I, grad 

profesional superior – 

Serviciul Impozite și taxe 

locale 

81 ADMIS 

4 30528/14.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Birou Financiar 

contabilitate 

Inspector, clasa I, grad 

profesional superior – 

Birou Financiar 

contabilitate 

82 ADMIS 

5 29592/06.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent – 

Serviciul ADPP, rețele 

stradale 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Serviciul ADPP, rețele 

stradale 

65 ADMIS 

6 29794/07.06.2022 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Evidență și 

plată beneficii de asistență 

socială 

Inspector, clasa I, grad 

profesional principal – 

Compartiment Evidență și 

plată beneficii de asistență 

socială 

62 ADMIS 

7 29505/03.06.2022 

Consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional 

asistent – Compartiment 

Achiziții publice 

Consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional 

principal – Compartiment 

Achiziții publice 

82 ADMIS 

8 29940/07.06.2022 

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional principal 

– Compartiment Juridic 

Consilier juridic, clasa I, 

grad profesional superior – 

Compartiment Juridic 

57 ADMIS 

9 29763/07.06.2022 

Polițist local, clasa III, 

grad profesional principal 

– Birou Ordine publică, 

pază și activități pe linie 

de evidență a persoanelor 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior – 

Birou Ordine publică, pază 

și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

67 ADMIS 

10 30343/10.06.2022 

Polițist local, clasa III, 

grad profesional principal 

– Birou Ordine publică, 

pază și activități pe linie 

de evidență a persoanelor 

Polițist local, clasa III, grad 

profesional superior – 

Birou Ordine publică, pază 

și activități pe linie de 

evidență a persoanelor 

68 ADMIS 



*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM:50 PUNCTE) 

 

 

 

*(PUNCTAJ MAXIM:100 PUNCTE; PUNCTAJ MINIM:50 PUNCTE) 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, 

în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor. 

 

▪ Afişat astăzi, 27.06.2022, ora 1430 , la sediul Primăriei municipiului Vulcan. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, 

OPREAN DANIELA 


