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COMISIA DE CONCURS constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Aiud nr. 
154/12.05.2022, cu modificările și completările ulterioare 
Nr. 16255/08.06.2022 
 
 
 

REZULTATUL PROBEI PRACTICE 
la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, 

funcție contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul 
Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud 

 -  08.06.2022 - 
 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul 
rezultat al probei practice: 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
candidaților 

Punctajul probei 
practice 

Rezultatul probei practice 
 

1. KISS OVIDIU SORIN 80 ADMIS 

2. MOLDOVAN ADAM Nu s-a prezentat RESPINS 

 
Candidatul declarat “admis” va susține interviul în data de 10.06.2022, ora 12,00 la sediul 

Primăriei Municipiului Aiud. 
Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut, poate formula contestație, în termen de cel  

mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice, la sediul Primăriei Municipiului 
Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 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 Direcției Economice, aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Aiud. 
 


