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COMISIA DE CONCURS constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Aiud nr. 
28/01.02.2023 
Nr. 6416/02.03.2023 

 
 
 

REZULTATUL  PROBEI PRACTICE 
la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de 
muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, 
Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud  

-  01.03.2023 - 
 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică 
următorul rezultat al probei practice: 
 - pentru funcția contractuală de execuţie de muncitor calificat I din cadrul Direcției 
Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Aiud: 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
COD NUMERIC PENTRU 

IDENTIFICARE 

 
PUNCTAJUL 

PROBEI  PRACTICE 

 
REZULTATUL 

PROBEI PRACTICE 

 
1.  

 
4138/10.02.2023 

 
100 

 
ADMIS 

 

             Sunt declaraţi admişi la proba practică, candidaţii care au obţinut minimum 50 de 
puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de 
execuţie, conform art. 46 alin. (3) lit. a) din  H.G. nr. nr. 1336/2022 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
            Candidatul declarat “admis" va susţine proba interviu, în data de 07.03.2023, ora 
11,00 la  sediul Primăriei Municipiului Aiud. 
             Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și 
afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se 
realizează folosindu-se  codul numeric pentru  identificare atribuit fiecărui candidat, 
conform prevederilor art. 57 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
             Candidatul este rugat să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 
minute înainte de începerea probei interviu, având asupra sa actul de identitate. 
  
 Afișat azi, 02.03.2023, ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe pagina de 
internet www.aiud.ro 
Secretar comisie de concurs: 
        Morar Angela 

 

 


