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PROCES – VERBAL DE AFIŞARE 

a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la examenul de promovare  

organizat în data de 24.09.2020, ora 1000 - proba scrisă în vederea promovării în grad profesional  

a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Brad, 

încheiat azi, 21.09.2020 

 

 

             Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) şi art. 50 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, constituită 

prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 483/2020, a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la 

examenul organizat în data de 24.09.2020, ora 1000 - proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional a unor 

funcţionari publici de execuţie din cadrul Primăriei Municipiului Brad şi comunică următoarele rezultate ale 

selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

Nr. 

crt. 

Număr/dată 

înregistrare dosar 

concurs 

Funcția publică de execuție destinată 

promovării / Compartiment 

Instituţia 

sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

1. 36832/11.09.2020 

inspector, clasa I,  

grad profesional principal  

Compartimentul Executări Silite și 

Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, 

Contabilitate, Taxe și Impozite Locale  

Municipiul 

Brad 
ADMIS 

2. 36908/11.09.2020 

inspector, clasa I,  

grad profesional principal  

Compartimentul administrarea parcărilor – 

Biroul pentru Administrarea Domeniului 

Public și Privat 

Municipiul 

Brad 
ADMIS 

3. 36830/11.09.2020 

inspector, clasa I,  

grad profesional principal  

Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Brad  

– Evidență Persoane 

Municipiul 

Brad 
ADMIS 

4. 36831/11.09.2020 

inspector, clasa I,  

grad profesional principal  

Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Brad  

– Stare Civilă 

Municipiul 

Brad 
ADMIS 

 

Candidații declarații admiși vor susţine proba scrisă în data de 24.09.2020, ora 1000, la sediul Primăriei 

Municipiului Brad, din localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara. 

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afişării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor, Neaga Maria-Marinela, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Strada 

Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara. 

 

Afişat astăzi, 21.09.2020, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din localitatea Brad, Strada Independenţei, nr. 

2, judeţul Hunedoara, precum și pe site-ul instituției(www.primariabrad.ro). 

 

 

Secretar comisie concurs    

MATEŞ FLORINA 

 

 


