
JUDEŢUL  HUNEDOARA      Nr. 2708/ 18.05.2017
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI DEVA
SERVICIUL PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ DEVA
Biroul resurse umane, contabilitate 

COMUNICAT
privind rezultatele probei scrise   la examenul de promovare în treapta profesională imediat

superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală Deva

  În  conformitate cu prevederile   HOTĂRÂRII  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, cu modificările şi completările ulterioare aduse
de Hotărârea Guvernului  nr.  1.027/2014 şi  Dispoziţiei  nr.  2080 /  2014 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant pentru  personalul contractual precum şi pentru promovarea în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primăriei
municipiului  Deva şi  a  serviciilor  publice  din  subordinea Consiliului  local  al  municipiului
Deva, dispoziţie emisă de Primarul municipiului Deva, 

În urma corectării lucrărilor  scrise   de către comisia de examinare,  candidaţii au
obţinut următoarele punctaje:

1. BUCUR DANUŢ – ALIN                         -     87,67  puncte
2. NICOARĂ IONEL           -     79,33  puncte
3. RAMAY – COMPODI SANDOR - MIHALY -     87,67  puncte
4. SAV PETRU -     92,33  puncte

Conform art. 45 alin.(5)   al H.G. nr. 286 / 2011, punctajul minim de promovare   este 
de 50 de puncte .

Ca urmare  candidaţii au fost declaraţi:  

1. BUCUR DANUŢ – ALIN                        -  ADMIS
2. NICOARĂ IONEL -  ADMIS
3. RAMAY – COMPODI SANDOR - MIHALY -  ADMIS
4. SAV PETRU                                                      -  ADMIS

      Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, respectiv până la data de 
19  mai  2017, ora  14,00.

Herban Cristina - Consilier - Secretar al comisiei de examen ____________

Afişat la data de 18 mai 2017,  ora  14,00.


