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COMUNICAT 

privind rezultatele selectiei cererilor de inscriere la examenul de testare profesionala pentru functionarii 

publici ale caror posturi sunt supuse reorganizarii la nivelul Directiei de asistenta sociala Deva, serviciu 

public cu personalitate juridica, subordonat Consiliului local al municipiului Deva 

 

 

  Vă facem cunoscut că, în urma verificarilor efectuate de catre Comisia de examen, numita prin 

Anexa nr.1 la Dispozitia nr.134/2018 a Directorului executiv al Directiei de asistenta sociala Deva, pentru 

organizarea examenului de testare profesionala pentru functionarii publici ale caror posturi sunt supuse 

reorganizarii la nivelul Directiei de asistenta sociala Deva, serviciu public cu personalitate juridica, 

subordonat Consiliului local al municipiului Deva, 

Cererile de inscriereale candidatilor au fost declarate: 

- KELEMEN ILEANA- ADMIS; 

- GIRJOB ADRIANA MARIANA- ADMIS; 

- LUPU CORINA BEATRICE – ADMIS; 

- POPA RODICA – ADMIS; 

- HERBAN HUANITA RAMONA – ADMIS; 

- STANILA RODICA- ADMIS; 

- MIHET MARCEL – ADMIS; 

- PODELEAN CAMELIA CRISTINA- ADMIS; 

- AVRAM MARIANA LUCICA- ADMIS; 

- RACOIU ANA MARIA -ADMIS; 

- TOGOE NADINA RAMONA- ADMIS; 

- SIKLODI GHIZELA – ADMIS. 

 

Prin urmare: 

1. pentru functiile publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul 

Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala si pentru functia publica vacanta de executie de 

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentul de monitorizare a asistentilor 

personali, nu se mai organizeaza examen, candidatii urmand a fi numiti pe posturi pana la expirarea 

termenului de preaviz, in baza art.7 alin.(2) din Anexa la HCL nr.57/2018, respectiv: „Proba prevazuta la 

art.6 lit.b) se sustine numai in situatia in care, dupa selectia candidatilor sunt mai multi functionari publici 

inscrisi decat numarul posturilor pentru care se organizeaza examenul”; 

2. pentru functiile publice vacante de executie de consilier, clasa I, grad profesional principaldin cadrul 

Serviciul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala si pentru functiile publice vacante de executie de 

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentul de monitorizare a asistentilor 

personali si pentru functia publica vacanta de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Compartimentul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si 

fundatiile, urmeaza a fi organizata proba scrisa conform calendarului examenului de testare profesionala. 

 

 

Poenar Ramona - Consilier juridic „Compartiment resurse umane”  _____________ 

 

Afisat la data de 08 martie 2018, ora 10:00 


