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COMISIA DE CONCURS constituită prin Dispoziția nr. 114/13.04.2022, modificată 
prin Dispoziția nr. 159/16.05.2022 emisă de Primarul Municipiului Aiud,  
                                                                                               
Nr. 14576/20.05.2022                                                  
                                                           
 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU  
la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  

în data de 20.05.2022, ora 10,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată,  a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite 

și taxe locale persoane fizice 
 

           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei 
scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.05.2022, 
ora 10,00 – proba interviu, pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 
Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului municipiului Aiud: 

  

 
Nr. 
Crt. 

 
NUMĂRUL DOSARULUI DE 

CONCURS 

 
PUNCTAJUL PROBEI 

INTERVIU 

 
REZULTATUL 

PROBEI INTERVIU 

 
1. 

 
11962/21.04.2022 

99,33 
 

ADMIS 

 
2. 

 
12715/02.05.2022 

88,67 
 

ADMIS 

 
3. 

 
12746/03.05.2022 

81,67 
 

ADMIS 

 
             Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut, poate formula contestație, în termen de cel 
mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, 
sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Dancea 
Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Aiud. 

 

 

 


