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Nr. 453 din 26.01.2023 

 

REZULTATELE  
 

la proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional aferent functiei publice 

generale de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul 

Compartimentului Urbanism si Cadastru aflat in structura aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Hidiselu de Sus, avand proba scrisa in data de 26.01.2023 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d), art. 41 lit. d), art. 60 alin. (2) si 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 

următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. de inregistrare 

atribuit dosarului de 

inscriere la concurs 

pentru fiecare candidat 

Funcţia publică pentru 

care candidează 

Punctajul 

obţinut 

Rezultatul 

obţinut 

la proba scrisă 

   1 134/2023 

consilier, clasa I, grad 

profesional principal, din 

cadrul Compartimentului 

Urbanism si Cadastru 

62,9 ADMIS 

 

 

 Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum 50 

de puncte.      

 Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 31.01.2023, ora 11:00, la 

sediul Primariei din localitatea Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, nr. 328, jud. Bihor. 

 Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen 

de 24 de ore de la afişare, 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, domnisoara 

Negoescu Carmen - consilier achizitii publice in cadrul Compartimentului Achizitii Publice.  

 Comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul 

contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum 24 de ore de la 

expirarea termenului de depunere a contestatiilor. 

 Afişat astăzi, data de 26.01.2023, ora 13:00, la sediul Primariei comunei Hidiselu 

de Sus si pe pagina de internet a primariei. 

 

 

Secretar comisie concurs, 

Berdie Doru Petru 




