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                         PROCES - VERBAL DE AFIȘARE 

                                 REZULTAT PROBĂ SCRISĂ 
   Încheiat astăzi 19.07.2022 cu  ocazia probei scrise la concursul de recrutare organizat 

în data de 19.07.2022 pentru ocuparea funcției publice  vacante de Consilier achiziții 

publice, clasa I, grad profesional debutant,  compartimentul achiziții publice, licitații, 

investiții și implementare proiecte 

 

 

 

 

  Comisia de  concurs constituită prin Dispoziția nr. 123/15.06 .2022 privind constituirea 

comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare 

organizat în data de 19.07.2022 pentru ocuparea funcției publice  vacante de Consilier achiziții 

publice, clasa I, grad profesional debutant,  compartimentul achiziții publice, licitații, investiții 

și implementare proiecte  din cadrul Primăriei Comunei Coșteiu 

 

  În temeiul prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare și ale  H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare. 

  În urma corectării lucrărilor comisia a acordat următorul punctaj: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Punctajul minim pentru promovarea probei scrise este de 50 de puncte conform 

prevederilor,  art. 60 alin. 3 lit. a) din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Nr. 

crt 

Nr. înregistrare 

formular de 

înscriere 

Funcția publică Punctaj 

obținut la 

proba scrisă 

Rezultat 

Admis/Respins 

2. 4666/01.07.2022 Consilier achiziții 

publice, clasa I, 

grad professional 

debutant 

 

  15 puncte  

 

    RESPINS 



  Acordarea punctajelor s-a făcut pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare 

membru al comisiei de concurs. 

  Contestațiile la rezultatele probei scrise pot fi depuse din data de 19.07.2022 ora 12:45 până 

la data de 20.07.2022 ora 12:45, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la sediul Primăriei 

Comunei Coșteiu, str. Principală nr. 282A Coșteiu, județul Timiș. 

  Candidații declarați admiși în urma probei scrise se vor prezenta în data de 21.07.2022 ora 

9:00 , la sediul Primăriei Comunei Coșteiu, str. Principală nr. 282A Coșteiu, județul Timiș 

pentru susținerea probei de interviu. 

 

 Afișat astăzi 19.07.2022, ora 12:45, la sediul Primăriei Comunei Coșteiu, județul Timiș. 

 

   

 

 

 


