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REZULTATUL CONTESTAŢIEI   
la proba scrisă susținută în data de 10.08.2022, ora 1000, 

a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie vacante de 
polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul  

Direcției de Poliție Locală/ Birou Control Urban/Compartiment Control Activități Comerciale și 
polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției de Poliție Locală/ 

 Birou Control Urban/ Compartiment Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal  
 

 
            Prin adresa nr. 35757 din 12.08.2022, comisia de soluţionare a contestaţiilor a fost 
convocată în data de 12.08.2022, ora 1100, în vederea soluţionării contestaţiei înregistrate cu nr. 
35708 din 12.08.2022, ora 806, depusă de candidatul cu codul de identificare 32395, privind 
punctajul obținut la proba scrisă și respectiv rezultatul probei scrise, susținute în data de 
10.08.2022, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice de execuţie 
vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției de Poliție Locală/ 
Birou Control Urban/Compartiment Control Activități Comerciale și polițist local, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Direcției de Poliție Locală/ Birou Control Urban/Compartiment 
Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal. 
 

 

În urma recorectării lucrării de către membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, a 
fost stabilit următorul punctaj: 
 

Nr. 
crt 

Codul de 
identificare al 
candidatului 

Funcţia publică pentru 
care candidează 

Punctaj 
Rezultatul 

contestaţiei 
Rezultatul 

probei scrise 

 1 32395 
polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 54,70 ADMIS ADMIS 
 
 

 Având în vedere prevederile art. 66 ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare și prevederile art. 618 alin. (17) lit. b) ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
admite contestaţia modificând punctajul acordat de comisia de concurs, întrucât, se constată că 
punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor la proba scrisă este mai mare decât 
cel acordat de comisia de concurs. 
 

Candidatul declarat „ADMIS” la proba scrisă se va prezenta pentru susţinerea interviului, 
în data de 16 august 2022, ora 10ºº, la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, 
nr. 20.   

 

     Candidatului îi revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi 
locul susţinerii interviului. 
    

 Afişat astăzi, 12.08.2022, ora 1300 la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, 
nr. 20 și postată pe pagina oficială a instituției www.primariatulcea.ro, la secțiunea ”Monitorul 
oficial/Concursuri și Rezultate”. 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 
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