
Document afişare rezultate probă scrisă 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI SOLCA 

Nr.4503 din 23.08.2022   

 

 

Rezultatul probei scrise  
pentru ocuparea postului consilier, clasa I, grad Superior din cadrul Serviciului public 

comunitar local de evidenta a persoanei Solca, judeţul Suceava 

 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 

scrise: 

 
Nr. 
crt. 

Număr formular înscriere 
candidat/Funcţia publică/Structura 

punctaj probă 
scrisă 

Rezultatul probei 
scrise 

1. Nr. 4302/2022/ de consilier, clasa I, grad 
superior Serviciul public comunitar de 
evidenta a persoanelor Solca 

82 Admis  

 
� Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 23.08.2022, ora 14.00, la sediul 

Primariei orasului Solca. 

� Candidatul  nemulţumit 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. 

� Afi şat astăzi, 23.08.2022, ora 14.00, la sediul Primariei orasului Solca. 

 

Secretar comisie, 

 

 

 

 

 



Document afişare rezultate interviu 

 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI SOLCA 

Nr.4505 din 23.08.2022   

 

 

Rezultatul la interviu  
pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad Superior din cadrul Serviciului public 

comunitar local de evidenta a persoanei Solca, judeţul Suceava 

 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 interviului; 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele candidatului punctaj interviu Rezultatul 
obtinut 

1. Nr. 4302/2022/ de consilier, clasa I, grad 
superior Serviciul public comunitar de 
evidenta a persoanelor Solca 

100 Admis 

 
 Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de 

la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

• Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte 

Afi şat astăzi, 23.08.2022, ora 16,00 la sediul Primăriei oraşului Solca. Contestatiile se pot depune 

in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor. 

                                          
Secretar comisie, 

 

 

 

 

 

 



Document afişare rezultate finale 

 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA ORA ŞULUI SOLCA 

Nr. 4507 din..23.08.2022   

 

Rezultatul final la examenul 

pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad Superior din cadrul Serviciului public 

comunitar local de evidenta a persoanei Solca, judeţul Suceava 

 

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 finale: 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Punctajul 
probei scrise 

 

Punctajul probei 
interviului 

Punctaj final Rezultatul final 

1. Nr. 4302/2022/ de 
consilier, clasa I, grad 
superior Serviciul 
public comunitar de 
evidenta a persoanelor 
Solca 

 
 

82 

 
 

100 

 
 

182 

 
 

Admis 

 

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

Afi şat astăzi, 23.08.2022, ora 16,00 la sediul Primăriei oraşului Solca. Contestatiile se pot depune 

in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor. 

 

 Secretar comisie, 

 

 


