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COMISIA DE CONCURS stabilită prin Dispoziţia nr. 452/26.09.2022, emisă de 
Primarul Municipiului Aiud 
Nr. 30384 / 31.10.2022 

 
REZULTATUL PROBEI SCRISE  

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, 
 în data de 31.10.2022 -  proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 

funcţiei publice de conducere specifice vacante de Secretar General al 
Municipiului Aiud 

                                                
           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat 
al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data 
de 31.10.2022, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 
funcţiei publice de conducere specifice de Secretar general al Municipiului Aiud: 
 

Nr. 
Crt. 

NUMĂRUL DOSARULUI 
DE CONCURS 

PUNCTAJUL PROBEI 
SCRISE 

REZULTATUL 
PROBEI SCRISE 

 
1. 

 
27900/06.10.2022 

 

 
72 

 
ADMIS 

 
2. 

 
28232/10.10.2022 

 

 
29,5 

 
RESPINS 

 

             Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut, pot formula contestaţie, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei 
Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din 
Hotărârea Guvernului 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, d-na Dancea Stînea Anamaria, 
consilier în cadrul Direcției Economice, Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud. 
             Candidații declarați "admis" în urma susținerii probei scrise, se pot prezenta 
pentru susţinerea probei interviu în data de 02.11.2022, ora 13,00 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 numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs 
pentru fiecare candidat, conform prevederilor art. 671 din HG nr. 611/2008, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Afișat azi 31.10.2022 ora 15:15 la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe pagina de 
internet www.aiud.ro 

 
secretar comisie de concurs, 
    Dancea Stînea Anamaria 


