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  NR. 3807 din 25.07.2022 
 

Rezultatul probei scrise  
 

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de 
referent, clasa III, grad professional superior, la Compartimentul SPCLEP-stare civilă din cadrul aparatului  de 

specialitate al  Primarului Comunei Valea Chioarului  
 
           În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 Privind Codul Administrativ , dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 
alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei 
scrise: 
 

Nr 
crt. 

 
Funcţia publică 

Numele şi 
prenumele candidatului * 

Instituţia 
Punctaj 
probă 

Rezultatul 
probei 

1. 
REFERENT 
CLASA III  
SUPERIOR 

3548 

Comunei Valea Chioarului, 
Compartimentul SPCLEP-stare civilă din 

cadrul aparatului  de specialitate al  
Primarului Comunei Valea Chioarului 

 
 

74,00 
 
 

ADMIS 

2. 
REFERENT 
CLASA III  
SUPERIOR 

3617 

Comunei Valea Chioarului, 
Compartimentul SPCLEP-stare civilă din 

cadrul aparatului  de specialitate al  
Primarului Comunei Valea Chioarului 

38,66 RESPINS 

 

Conform art. 60 alin. (3) lit. a) din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este declarată 
admişa la proba scrisă, candidatul  care a obţinut minimum 50 de puncte. 

În conformitate cu art. 60 alin. (2), coroborat cu art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, candidatul nemulţumit poate depune contestaţie termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului la 
sediul Comunei Valea Chioarului . 

            Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de: 28.07.2022, ora 10:00, la sediul Comunei Valea Chioarului  

       Afişat astăzi 25.07.2022, ora 13:00, la sediul Comunei Valea Chioarului, Loc. Valea Chioarului, Str. Chioar, 
Nr.1, Jud. Maramureș, avizier și pe site-ul instituției. 

 
 
 

Secretar comisie concurs :  Groza Liliana Alexandrina 

Consilier superior – Comuna Valea Chioarului, jud. Maramureș 

 

 

 

 

 

 

 

 

*in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate (prin pseudonimizarea 
numelui). 


