
    ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
 PRIMARIA
 COMISIA DE CONCURS
NR. 32174/22.11.2021 
                                                             L I S T A
 cu ocazia întrunirii Comisiei de concurs privind selectarea dosarelor depuse pentru concursul
care se va desfașura în perioada 07-09.12.2021  pentru ocuparea unei  funcții publice de 
execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului municipiului Caransebeș,
organizat în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, 

-  1 post  de consilier, clasa I, grad profesional de debutant la Compartimentul Autorizari și
control  comercial  al  Direcției  urbanism  și  administrație  locală  din  cadrul  Aparatului  de
specialitate al Primarului municipiului Caransebes.

            Având în vedere prevederile  art. 40 alin.(1), lit.”a” și art. 50 din Hotărârea de Guvern 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizare  și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completarile ulterioare, secretarul comisie de concurs
în baza procesului verbal 
nr. 32172/11.11.2021  comunică rezultatul selecție dosarelor: 

       Astfel, Comisia de concurs comunică urmatorul rezultat al selectării dosarelor:
Nr.
Crt
.

Numele si 
prenumele 
candidatului 

Funcția publică Dosar nr. Rezultatul selecției 
dosarelor ADMIS/
RESPINS

Observații

1. 30278 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

2 30298 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

3 30625 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

4 30753 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

5 30934 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

6 31034 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

7 31179 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -



8 31294 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

9 31588 Consilier, clasa I, 
grad profesional 
debutant 

ADMIS -

       
         Candidații declarați ”admis” vor fi prezenți pentru a sustine proba scrisă, în data de 
07.12.2021, ora 11.00 în sala de ședințe a Primariei municipiului Caransebeș, pentru apelul 
nominal, respectiv verificarea identitații, pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a 
oricărui act care să ateste identitatea, potrivit legii.

                                                  Secretar  comisie de  concurs,
                                                            Daniela Szaniszlo


