
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
Nr. 10210  / 02.02.2018      
 
 

PROCES  - VERBAL 
încheiat azi  02.02.2018 cu ocazia selecţiei dosarelor candidaţilor la concursul de ocupare a 
postului vacant de Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 
urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații în construcții  al Directiei urbanism, privatizare 

 
 

 În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Comisia de concurs, stabilită în baza Dispoziţiei nr. 3 / 2018 privind  stabilirea comisiei 
de concurs si a comisiei de soluţionarea contestaţiilor, la concursul organizat în data de 14 
februarie 2018 – proba scrisă - emisa de Primarul municipiului Deva şi a Adresei preşedintelui 
A.N.F.P. nr. 118  conexat cu 911 / 2018  pentru concursul de ocupare a postului vacant de 
Consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei urbanism, privatizare, din 
aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva, conform anunţului publicat în 
Monitorul Oficial al României partea III nr. 36 / 12.01.2018, s-a întrunit în vederea selectării 
dosarelor depuse la concurs. 
 

S-a constatat că şi-a depus dosarul următorul candidat: 
1. Ionescu Mihai Marian - depus dosar cu formular de înscriere nr. 6001/ 19.01.2018 

 
În urma selecţiei dosarelor, candidatul a fost declarat:  
1. Ionescu Mihai Marian - ADMIS 
 
Conform art. 63 din HG. nr. 611/2008 

 ”După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, 
candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a 
interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.” 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces  verbal. 
 
 
Comisia de concurs: 
 
 
Davidescu Mircea – Director executiv  - preşedinte  ______________ 

Fântână Mihai Sergiu - Consilier, grad profesional superior– membru  _____________   

Dobrutchi Veronica Angelica -  Responsabil de procedură  ______________                                  

Matusa Neli – Consilier - Serviciu resurse umane – secretar  ______________ 
 


