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REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU 

la examenul de promovare în gradul profesional „principal” al funcției publice de execuție, consilier, clasa I, 

din cadrul compartimentului „Asistență socială” al Comunei Săcălășeni,  

organizat  în data de 15 martie 2023, proba scrisă 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1), lit. c) și d), art. 56 alin. (3),  art. 61, şi art. 62 alin. (3) din 

Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare și prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  comisia de 

examen, constituită prin Dispoziția primarului comunei Săcălășeni nr. 41 din 13.02.2023, privind constituirea 

comisiei de examen  și a comisiei de soluționare a contestațiilor examenului  de promovare  în gradul 

profesional „principal” al funcției publice de execuție, consilier, clasa I, din cadrul compartimentului 

„Asistență socială” al Comunei Săcălășeni, comunică următoarele rezultate ale probei de interviu: 

 

 

Nr 

crt. 

 

Funcţia publică 

Numărul de 

înregistrare al 

dosarului 

candidatului 

Instituţia 
Punctaj 

probă 

Rezultatul 

probei 

1. „consilier”,  clasa I, gradul 

profesional „principal” 
1652/1.03.2023 

Comuna 

Săcălășeni 
100 ADMIS 

 

Conform art. 61 alin. (5)  din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat 

cu art. 618 alin. (14) lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte.  

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore 

de la data afişării rezultatului probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform 

prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
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funcţionarilor publici, contestație care se depune la sediul Comunei Săcălășeni, loc. Săcălășeni, str. Unirii nr. 

87, jud. Maramureș, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Marius-Flavius BĂBAN, 

respectiv până pe data de 16 martie 2023,  ora 13,40. 

 

În conformitate cu art. 61, alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

prezenta, s-a afișat astăzi 15 martie 2023, ora 13,40  la sediul Comunei Săcălășeni  

 

 

COMISIA DE EXAMEN: 

 

 

 

1. Mihaela-Adela BRAN,  președintele comisiei _________  

2. Viorel-Loghin-Vasile SPĂTAR, membru al comisiei __________ 

3. Crina-Liliana CHINDRIȘ, membru al comisiei __________ 

 

 

 

 

 

redactat,  

secretar comisie,  

Marius-Flavius BĂBAN ________ 

 


