Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 13.02.2018,
în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie vacante de
Consilier juridic clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi) la Serviciul juridic,
legislație, contracte - Direcţia juridică

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

1

STRATONOV MARA

32848/102/22.01.2018

ADMIS

2

BACIU RALUCA
AUGUSTA

41007/102/26.01.2018

ADMIS

3

GIURGIU MIHAELA

40619/102/26.01.2018

ADMIS

4

DOMSA NOEMI
ANTOANETA

44867/102/30.01.2018

ADMIS

5

KERTESZI TAMAS

45801/102/30.01.2018

ADMIS

Motivul respingerii
dosarului 4)

Comisia de concurs
Eventualele contestaţii se depun la registratura instituţiei în termen de 24 ore de la data afişării
rezultatelor.
Afişat astăzi, 02.02.2018, ora 1000
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de
data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.(H.G.
nr. 611/2008)

** Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. Candidații
declarați admiși la selecţia dosarelor au obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să
susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor. ( art.53 din H.G. nr. 611/2008)

Candidatii Declarati Admisi se vor prezentat in vederea sustinerii probei scrise in data de 13
februarie 2018, orele 10,00 la Primăria municipiului Cluj-Napoca- Sala de sticlă, str. Moților nr.
3(intrarea str. Petru Maior nr. 2), având asupra lor Actul de identitate.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 13.02.2018,
în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie vacante la
Serviciul contencios - Direcţia juridică
Functia publica :Consilier juridic clasa a I-a, grad profesional asistent (2 posturi)
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul
selecţiei
dosarelor 3)

1

CHIRA IOANA EUGENIA

32975/102/22.01.2018

ADMIS

2

DOMSA NOEMI ANTOANETA

44881/102/30.01.2018

ADMIS

3

KERTESZI TAMAS

45806/102/30.01.2018

ADMIS

Motivul
respingerii
dosarului 4)

Functia publica :Consilier juridic clasa a I-a, grad profesional principal (1 post)
Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Nr. înregistrare dosar

Rezultatul
selecţiei
dosarelor

1

CHIRA IOANA EUGENIA

32983/102/22.01.2018

ADMIS

2

BĂGĂCEANU ADRIANA DANIELA

46178/102/30.01.2018

ADMIS

3

DOMSA NOEMI ANTOANETA

44893/102/30.01.2018

ADMIS

4

BERTICI EDITH

43667/102/29.01.2018

ADMIS

5

GIURGIU MIHAELA

40627/102/26.01.2018

ADMIS

Motivul
respingerii
dosarului 4)

Comisia de concurs
Eventualele contestaţii se depun la registratura instituţiei în termen de 24 ore de la data afişării
rezultatelor.
Afişat astăzi, 02.02.2018, ora 1000
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs
cu
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.(H.G. nr. 611/2008)
** Un candidat poate elabora lucrarea în cadrul probei scrise pentru o singură funcţie publică. Candidații
declarați admiși la selecţia dosarelor au obligaţia de a opta pentru funcţia publică pentru care doreşte să
susţină proba scrisă la apelul nominal al candidaţilor. ( art.53 din H.G. nr. 611/2008)
Candidatii Declarati Admisi se vor prezentat in vederea sustinerii probei scrise in data de 13
februarie 2018, orele 10,00 la Primăria municipiului Cluj-Napoca- Sala de sticlă, str. Moților nr. 3
(intrarea str. Petru Maior nr. 2), având asupra lor Actul de identitate.

