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REZULTATUL CONTESTAȚIEI 

la proba scrisă susținută în data de 31.08.2022, ora 1000, 

a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, 

clasa I, grad profesional debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală 

/Direcția Administrație Publică Locală 

 

 

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

profesional  debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație 

Publică Locală, care a avut loc în data de 31 august 2022, ora 1000, candidatul cu codul de 

identificare 34882 a depus contestația înregistrată cu nr. 38694/02.09.2022. Pentru soluționarea 

contestației a fost convocată comisia de soluționare a contestațiilor în data de 05.09.2022, ora 1100.  

 În urma recorectării lucrării de către membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, a fost 

stabilit următorul punctaj: 

 

Funcţia publică pentru care se organizează concurs:  

- inspector, clasa I, grad profesional  debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală 

/Direcția Administrație Publică Locală 

Nr. 

crt. 

Codul de identificare al 

candidatului 

Punctajul probei scrise 

în urma soluționării 

contestației 

Rezultatul Contestației 

1. 34882 56,67 ADMIS 

 

 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 

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

 Candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă, se vor prezenta pentru susţinerea interviului în 

data de 06 septembrie 2022, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii nr.20. 

  Candidaților le revine în exclusivitate obligaţia de a se informa cu privire la data, ora şi locul 

susţinerii probelor de concurs.  

    Afişat astăzi 5 septembrie 2022, ora 1215, 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 


