ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE
SI GOSPODARIRE MUNICIPALA DEVA
Nr. 7512/11.09.2017

COMUNICAT
privind rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a postului de conducere vacant
de Sef Serviciu din cadrul “Serviciului Intretinere Zone Verzi”
In conformitate cu prevederile Hotarararii Guvernului nr. 286 / 2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata prin
H.G.nr.1027/2014 si ale Dispozitiei nr. 2080 / 2014 privind aprobarea Regulamentului
de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant pentru personalul contractual precum si pentru promovarea in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei
municipiului Deva si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului
Deva,
In urma corectarii lucrarii scrise de catre comisia de concurs, candidatii au obtinut
urmatorul punctaj:
1. MATES CRISTIAN ALIN
2. DALI IULIAN NICOLAE
3. PUIA MARCEL MARIUS

- 88,00 puncte
- 77,16 puncte
- 46,33 puncte

Conform art. 28, alin. (2), lit. b) din H.G. nr. 286 / 2011, punctajul minim pentru
promovarea probei scrise este 70 de puncte .
Ca urmare, la proba scrisa, candidatii au fost declarati, dupa cum urmeaza:
1. MATES CRISTIAN ALIN
2. DALI IULIAN NICOLAE
3. PUIA MARCEL MARIUS

- ADMIS
- ADMIS
- RESPINS

Cu drept de contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, respectiv pana la
data 12 septembrie 2017, ora 13,00.
Candidatii declarti admisi la proba scrisa se vor prezenta la interviu in data de 13
septembrie, ora 10,00.

Costea Andreea – Inspector de Specialitate gr. IA - Secretar al comisiei de concurs
Afisat la data de 11 septembrie 2017, ora 13,00

