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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

Nr. Ieșire: 1509 din 24.02. 2023 

 

 

PROCES-VERBAL  

Încheiat azi, 24 februarie 2023,  

privind REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

la examenul de promovare  în gradul imediat superior, respectiv gradul IA, al  postului contractual de 

execuție, „inspector de specialitate”, din cadrul compartimentului „Cadastru agricol” al  Comunei Săcălășeni 

 

 

Având în vedere, prevederile art. 36 și 37, din  H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice; 

Comisia de examen constituită prin Dispoziția primarului comunei Săcălășeni nr. 40 din 9.02.2023, privind 

constituirea comisiei de examen  și a comisiei de soluționare a contestațiilor examenului de promovare în gradul IA, 

a postului contractual de execuție, „inspector de specialitate”, din cadrul compartimentului „Cadastru agricol” al  

Comunei Săcălășeni, a procedat la analizarea documentelor depuse de candidați în dosarul de înscriere și comunică 

următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

 

 

 

 

 

Candidații declarați admiși la proba de selecție a dosarelor, vor susține proba scrisă în data de 2.03.2023, ora 

10.00, la la sediul  Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, Județul Maramureș. 

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de 

la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 53 din  H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, sub sancţiunea decăderii din acest drept, contestație care se depune la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Marius-Flavius BĂBAN, secretarul general al comunei Săcălășeni. 

 

Afişat astăzi  24.02.2023, ora 11,50 la sediul  Comunei Săcălășeni, precum şi pe pagina de internet a acesteia, 

www. sacalaseni.ro. 

 

COMISIA DE EXAMEN: 

 

1. Adriana-Adela SZASZ, președintele comisiei_________ 

2. Ligia-Roxana COZMA, membru al comisiei_________ 

3. Nicolae-Alexandru PAȘCA, membru al comisiei____________ 

 

Redactat, secretar comisie 

Marius -Flavius BĂBAN ________  

Nr. 

crt. 

Nr. înregistrare dosar candidat Rezultatul selecţiei 

dosarelor 

ADMIS/RESPINS 

Motivul respingerii 

dosarului; Observaţii 

1.   1344/20.02.2023 ADMIS - 
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