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                                                                                                                                                                   Nr.20/R.U/18.03.2020 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU 

la concursul  de recrutare organizat de Primăria orașului Pantelimon la data de 12.03.2020, proba scris, pentru 

ocuparea unor funcții publice de execuție  vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului 

Pantelimon,  

• Polițist local, clasa I, grad profesional superior, un post - din cadrul Compartimentului Control 

Comercial, Mediu și Disciplina în Construcții, Direcția Poliția Locală; 

• Inspector, clasa I, grad profesional debutant, un post - din cadrul Compartimentului Urmărire 

Executare Silită și Amenzi, Serviciul Taxe și Impozite, Urmărire Executare Silită, Amenzi, Direcția 

Economică; 

• Inspector clasa I, grad profesional asistent, un post – din cadrul Compartimentului Amenajarea 

Teritoriului și Autorizații, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul 

administrativ coroborate cu prevederile 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 interviului: 

Numeleși prenumele 

candidatului 

Funcțiile publice scoase la concurs Punctaj 

obtinut la 

proba 

interviu 

Rezultatul 

probei 

interviu 

1. MĂRGINEAN  

RADU CĂTĂLIN Polițist local, clasa I, grad profesional superior- 

Compartiment Control Comercial, Mediu și 

Disciplina în Construcții, Direcția Poliția Locală. 

94,33 ADMIS 

2. BUDEANU 

PETRE 

 

 71,66 ADMIS 

1.LOLEA 

RĂZVAN-

CRISTIAN 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant- 

Compartiment Urmărire Executare Silită și Amenzi, 

Serviciul Taxe și Impozite, Urmărire Executare 

Silită, Amenzi, Direcția Economică 

73,66 ADMIS 

1.LĂUTARU 

ALEXANDRA 

Inspector ,clasa I, grad profesional asistent-

Compartiment Amenajarea Teritoriului și 

Autorizații, S.U.A.T. 

84,66 ADMIS 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 

afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

coroborate cu prevederile 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, ( Musat Rozina-Maria, referent R.U). 

▪ Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării 

rezultatelor la proba interviului.  

▪ Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu conform 

prevederilor art. 618 alin. (15) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

▪ Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au 

concurat pentru aceeași funcție publică, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar 

conform prevderilor art. 618 alin. (19) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.                                                    

Afisat azi 18.03.2020 ora 11.30 la sediul si pe site-ul Primăriei orașului Pantelimon . 


