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PROCES VERBAL 
  

încheiat astăzi 08.12.2021,  
privind concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de  

conducere vacante din cadrul Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, organizat  
pentru data de 17 decembrie 2021 (proba scrisă), respectiv: 

• Șef serviciu, gradul II, în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajare Teritoriu 
• Șef birou, gradul I, în cadrul Biroului Inspecției Urbană, Cadastru, Bancă de                            

           Date Urbană și Mediu 
 
 Având în vedere: 
- adresele nr. 38222/07.10.2021 și nr. 43727/10.11.2021, prin care Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Tulcea a înştiinţat Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea concursului de recrutare în vederea ocupării celor două funcții publice de conducere vacante din 
cadrul Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, menționate anterior, organizat pentru data de 17 decembrie 
2021, 
  
- adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 48093/2021 prin care ni se aduce la cunoștință că 
publică anunțul concursului, și totodată a desemnat câte un reprezentant, membru în comisia de concurs și 
cea de soluționare a contestațiilor, 
  
- Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea nr. 1360/15.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de 
conducere vacante din cadrul Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, organizat în data de 17 decembrie 
2021, 

 
- Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea nr. 1403/24.11.2021 privind modificarea Dispoziției Primarului 
Municipiului Tulcea nr. 1360/15.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante din 
cadrul Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, organizat în data de 17 decembrie 2021, 

 
 Ţinând seama de anunţul nr. 44526/16.11.2021 prin care s-a făcut publicitatea concursului de 
recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere menţionate anterior, 
  

Se constată următoarele: 
- până la data limită de depunere a dosarelor, respectiv 6 decembrie 2021, nu s-a depus niciun dosar 

de înscriere pentru concurs, 
 - concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul 
Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu, organizat pentru data de 17 decembrie 2021 (proba scrisă), se 
încheie în data de 08.12.2021, când se semnează prezentul proces verbal. 
 
COMISIA DE CONCURS: 
Iusuf Leventh Secretar General al Municipiului Tulcea Președinte 
Ionescu-Preotu Cristian Arhitect șef- Consiliul Județean Tulcea Membru 
Antonescu Alina Director executiv- Direcția Economică Membru 
Gaidanut Raluca Șef serviciu- Serviciul Achiziții Publice Membru 
Marinescu Tatiana Consilier juridic- Instituția Prefectului, județul Tulcea Membru 
 
SECRETARUL COMISIEI: Cons. Ţiu Mihaela- Compartiment Resurse Umane _________ 


