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REZULTATUL CONTESTAȚIEI 

la interviul susținut în data de 30.08.2022, ora 900, 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante  

de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Salubritate, Gunoi Menajer, 

Ecarisaj, Zone Verzi/Serviciul Gospodărie Municipală/Direcția Tehnică 

 

 

 În urma afișării rezultatelor interviului pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad 

profesional debutant - Compartiment Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone Verzi/Serviciul 

Gospodărie Municipală/Direcția Tehnică, care a avut loc în data de 30 august 2022, ora 900, candidatul 

cu codul de identificare 33438 a depus contestația înregistrată cu nr. 38095/30.08.2022. Pentru 

soluționarea contestației a fost convocată comisia de soluționare a contestațiilor în data de 31.08.2022, 

ora 1430.  

 În urma analizării întrebărilor adresate candidatului de către membrii comisiei de concurs, precum 

și a răspunsurilor acestuia, consemnate de secretarul comisiei de concurs, comisia de soluționare a 

contestațiilor a stabilit următorul punctaj: 

 

Funcţia publică pentru care se organizează concurs:  

- inspector, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Salubritate, Gunoi Menajer, 

Ecarisaj, Zone Verzi/Serviciul Gospodărie Municipală/Direcția Tehnică 

Nr. 

crt. 

Codul de identificare al 

candidatului 

Punctajul interviului 

în urma soluționării 

contestației 

 

Rezultatul 

contestației 

Punctajul final al 

interviului 

1. 33438 96,33 ADMIS 96,33 

 

 Având în vedere prevederile art. 65 ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și 

prevederile art. 618 alin. (17) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor admite 

contestația, întrucât se constată că punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor la proba 

interviu este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs. 

  

    Afişat astăzi 31 august 2022, ora 16,30 la sediul Primăriei Municipiului Tulcea și postat pe site-

ul instituției www.primariatulcea.ro, secţiunea „Monitorul oficial”/  „Concursuri și rezultate”.                                                                                                 

 

 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 

  
- Preşedinte 

 

  - Membru 

  

 

- Membru 

 

  

 
SECRETARIAT: Compartiment Resurse Umane _________ 


