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Nr.16823/19.11.2018               

                     

 

 

PROCES  VERBAL 

  

privind selecţia dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat 

superior celui deţinut, organizat în data de 27.11.2018 ora 11
00 

de către Primarul oraşului Ocna Mureş, 

pentru următoarele 3 funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului de, 

-Inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 de vechime din cadrul direcţia 

economică, serviciul buget contabilitate, resurse umane -salarizare; 

 

-Inspector clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 de vechime din cadrul direcţia 

economică-  serviciul venituri taxe şi impozite locale compartiment impunere, constatare, control;  

 

-Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 de vechime din cadrul direcţia 

economică-  serviciul venituri taxe şi impozite locale, compartiment evidenta veniturilor. 

 

În baza Adresei nr. 51774/2018 emisă de  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin care 

se nominalizează reprezentanţii Agenţiei în cadrul celor două comisii pentru examenul/concursul de 

promovare în grad profesional, din partea Instituţia Prefectului-Judeţul Alba ca urmare a adresei cu 

nr.14106/09,10,2018 transmisă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de către instituţia Oraş 

Ocna Mureş privind promovarea funcţiilor publice enumerate mai sus, comisia de examen/concurs 

constituită conform prevederilor art. 25, alin.(1) din H.G.R. nr.611/2008 prin dispoziţia 

nr.596/26.10.2018 emisă de primarul oraşului Ocna Mureş care conform art.68, alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 republicată are această atribuţie, având în vedere prevederile art. 40, alin.(1), art. 50 din 

H.G.R, nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare s-au întrunit în data 

……………………….. la ora .............
00 

în vederea selectării dosarelor de examen/concurs depuse în 

vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut în baza prevederilor art.65 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare şi 

art. 127 din H.G.R. nr. 611/2008. 
S-au înscris la concursul/examenul de promovare în grad imediat superior următorii candidaţi 

din cadrul instituției: 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului şi funcţia 

publică deţinută în 

statul de funcţii 

Funcţia 

publică 

pentru care 

candidează  

Nr. 

înregistrare 

formularul 

de înscriere 

Vechimea în 

grad  

profesional 

deţinut 

ani/luni/zile 

la data de 

01.11.2017 

Rezultatul 

verificării 

dosarelor 

Admis/ 

Respins 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1. 

Oltean Ana- 

inspector, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

inspector, 

clasa I, 

grad 

profesional 

principal 

16139/07. 

11.2018 
3 ani și 1 

lună 

ADMIS  



2. 

Popa Ionela Sorina- 

inspector, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

inspector, 

clasa I, 

grad 

profesional 

principal 

16109/07. 

11.2018 
3 ani și 2 

luni 

ADMIS  

3. 

Bartha Ildiko Hilda- 

inspector, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

inspector, 

clasa I, 

grad 

profesional 

principal 

16097/07. 

11.2018 
3 ani și 2 

luni 

ADMIS  

 

În urma selectării dosarelor comisia a stabilit că toţi candidaţii îndeplinesc condiţiile de 

participare la examen fiind  declaraţi admişi urmând să pomoveze în următoarea etapă a examenului şi 

anume proba scrisă.  

 

 Rezultatul probei de selecţie a dosarelor va fi afişat la sediul instituţiei, Oraş Ocna Mureş, 

strada Nicolae Iorga, nr. 27 şi pe pagina de internet al Primăriei www.primariaocnamures.ro de către 

secretarul comisie de examen/concurs. 

 

În termenul legal prevăzut pentru depunerea contestaţilor, nu a fost depusă nici o contestaţie. 

 

Prezentul proces verbal a fost întocmit într-un exemplar, pentru dosarul de examen/concurs şi 

este semnat de către: 

 

Comisia de examen/concurs: 

 

Preşedinte- Onac Aida Veturia, -director executiv Direcţia Economică …........……………....... 

 

 

Membru- Mera Nicolae, - consilier juridic, Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, reprezentant 

ANFP…………………….....................………………………………… 

 

 

Membru- Szilagyi Ildiko, şef serviciul VTIL.....................................................................................; 

 

 

Secretar comisie- Sasu Maria, referent III superior RU ……………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

          Ocna Mureş 

         La data de ................................  

http://www.primariaocnamures.ro/

