
Functia publica pentru care se organizează concurs de recrutare 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor:

3. ŞTEFAN-ARPAD BOLDIZSAR

Ataşat prezentului raport se află procesul - verbal al comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

nr.1113/14.01.2020

Functia publica : POLIŢIST LOCAL, CLASA I ,G.P. DEBUTANT - BIROUL ORDINE PUBLICĂ, 

SIGURANŢĂ RUTIERĂ ŞI CONTROL COMERCIAL

1. EDWARD SIMO  - PRESEDINTE

2. AKOS MESTER - MEMBRU

RESPINS1. MRAZ DUŞAN-MAREK 26,33

Numele si prenumele candidatului

2.STRĂUŢ MARIANA-FLORENTINA 33,00 RESPINS

1.LOREDANA - BIANCA BONCA - PREŞEDINTE

2. VALER MĂRGINEAN - MEMBRU

1. MRAZ DUŞAN-MAREK 26,33

2.STRĂUŢ MARIANA-FLORENTINA

3.MARIANA-EMILIA MEGYES - MEMBRU

33,00 RESPINS

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI 
7)

Rezultatul final al concursului

Numele si prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul ***)

Rezultatul ***)Punctajul final al interviului

Informatii privind selectia dosarelor

ADMIS

Motivul respingerii dosarului Rezultatul selectiei dosarelor 

Informatii privind proba scrisa

Comisia de concurs: Semnatura

RESPINS

Probleme intervenite pe durata desfasurarii probei scrise: nu au fost

Numele si prenumele candidatului Rezultatul ***)

2.STRĂUŢ MARIANA-FLORENTINA

Numele si prenumele candidatului

1. MRAZ DUŞAN-MAREK ADMIS

Punctajul final al probei scrise

Data si ora desfasurarii interviului: 

Informatii privind interviul 

POLIŢIST LOCAL, CLASA I ,G.P. DEBUTANT - BIROUL ORDINE PUBLICĂ, SIGURANŢĂ RUTIERĂ ŞI 

CONTROL COMERCIAL

Data selectiei dosarelor: 5 IANUARIE 2021

Obsevatii formulate de catre membrii comisiei:

Data si ora desfasurarii probei scrise: 12 IANUARIE 2021 - ORA 10,
00



Secretarul comisiilor :  VIOLETA MUNTEANU

Semnatura:

7) Se va competa de catre secretarul comisiei de concurs

***) Se va competa cu mentiunea "admis", respectiv "respins".

8) Se vor mentiona: denumirea functiei publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care este prevazut 

postul



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

U.A.T. –ORAŞ PECICA 
JUDEŢUL ARAD 

Str.2 ,nr.150, Cod 317235, 

Tel. 0257/468323, Fax 0257/468633 

Web: www.pecica.ro, 

E-mail: primaria.pecica@upcmail.ro  

  

Nr. 1113 din 14.01.2020                                 

     

    

PROCES-VERBAL 

 

Al comisiei de soltionare a contestaiilor privind concursul de recrutare organizat pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional 

debutant în cadrul Serviciului Poliţie Locală – Biroul Ordine Publică, Siguranţă Rutieră şi 

Control Comercial în data de 12.01.2021-proba scrisă 

 

 

 Comisia de solutionare a contestaţiilor constituită prin dispoziţia primarului oraşului Pecica, 

nr.750/17.11.2020 şi modificată prin dispoziţia primarului nr.30/13.01.2021, s-a întrunit în data de 

14.01.2021 pentru soluţionarea contestaţiei depusă de doamna Străuţ Mariana Florentina, candidat 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, grad profesional 

debutant în cadrul Serviciului Poliţie Locală – Biroul Ordine Publică, Siguranţă Rutieră şi Control 

Comercial. 

  

 În urma analizării contestaţiei, comisia de soluţionare a contestaţiilor constată că punctajele 

au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă, iar punctajele acordate sunt 

egale cu cele acordate de comisia de concurs. 

 

 Potrivit art.66 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 

cu prevederile art.618, alin. (18) comisia de soluţionare a contestaţiilor RESPINGE contestaţia 

formulată de doamna STRĂUŢ MARIANA – FLORENTINA. 

 

 

 

 

  Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

 

    EDWARD SIMO – Preşedinte _______________ 

    AKOS MESTER – Membru _________________ 

    ŞTEFAN ARPAD BOLDIZSAR –membru ____________ 

 

    VIOLETA MUNTEANU – Secretar ______________ 
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