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 Nr.  21127 / 14.03.2019 

 

 

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 
a rezultatelor la proba scrisă a concursului organizat în data de  14.03.2019 ora 1100 – 

 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Municipiului Brad  

încheiat azi, 14.03.2019, ora 1430 

 

 

             Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs stabilită prin 

Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 100/07.02.2019 comunică următoarele rezultate ale probei 

scrise: 

 
 

Nr. 

crt. 

Număr/dată 

înregistrare 

dosar concurs 

Funcţia publică de execuție vacantă 
Punctajul 

probei scrise 

Rezultatul 

probei 

scrise 

1. 17876/21.02.2019  

Expert, clasa I, grad profesional superior 

Compartimentul Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad 27,00 puncte RESPINS 

2. 18217/26.02.2019 
Expert, clasa I, grad profesional superior 

Compartimentul Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad 

30,00 puncte RESPINS 

3. 18242/26.02.2019 
Expert, clasa I, grad profesional superior 

Compartimentul Achiziții Publice din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad 

91,25 puncte ADMIS 

4. 17948/21.02.2019 

Consilier, clasa I, grad profesional asistent 

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali 

– Serviciul de Asistență Socială – Direcția de 

Asistență Socială Brad din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad 

23,00 puncte RESPINS 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19.03.2019, ora 1000, la sediul Primăriei  

Municipiului Brad, strada Independenţei nr. 2, judeţul Hunedoara; 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la 

data și ora afişării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, contestații care se depun 

la registratura Primăriei Municipiului Brad din  Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara; 

 

Afişat astăzi, 14.03.2019, ora 1430, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din localitatea Brad, 

strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara. 

                            

 

 

Secretar comisie concurs, 

Mateș Florina 

 

 

 

 

 

 


