
Primăria Municipiului Baia Mare 
Comisia de concurs 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 
la concursul de recrutare oganizat în data de 19.04.2021 proba scrisă,   

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcții publice de execuție vacante de polițist 
local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Disciplina în Construcții - Direcția 

Poliția Locală și a funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Biroului Disciplina în Construcții – Direcția Poliția Locală,  cu durată normală 

a timpului de muncă 
 

 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a), prevederile art. 50 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările 
și completările ulterioare și preverile art. 618 alin (10) lit. a) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ , comisia de concurs comunică următorul rezultat la etapa de selecţie a dosarelor de 
înscriere, conform prevederile art. 67¹ din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare : 
 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare al 
dosarului candidatului 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor 

Observaţii 

 
Polițist local clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Disciplina în Construcții - 

Direcția Poliția Locală – 2 posturi  
 

1. 
Nr.înregistrare dosar: 

14960/31.03.2021 
Admis - 

2. 
Nr.înregistrare dosar: 

15725/05.04.2021 
Admis - 

3 
Nr.înregistrare dosar: 

16021/06.04.2021 
Admis - 

4. 
Nr.înregistrare dosar: 

13331/23.03.2021 
 

Respins 

- Nu îndeplinește condițiile 
specifice de participare la 
concurs: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
Ramura de știință: Inginerie 
civilă sau Ramura de știință: 
Arhitectură și Urbanism. 
- Dosar incomplet conform art. 
49 din H.G. nr.611/2008 

 

5. 
Nr.înregistrare dosar: 

15265/01.04.2021 
 

Respins 

- Nu îndeplinește condițiile 
specifice de participare la 
concurs: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
Ramura de știință: Inginerie 
civilă sau Ramura de știință: 
Arhitectură și Urbanism. 

6. 
Nr.înregistrare dosar: 

15463/01.04.2021 
 

Respins 

- Nu îndeplinește condițiile 
specifice de participare la 
concurs: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
Ramura de știință: Inginerie 
civilă sau Ramura de știință: 
Arhitectură și Urbanism. 
 



 

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

la afişare, conform art. 618 alin (16) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  și 

conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la 

secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 09.04.2021, ora 15:00 

 
Afişat astăzi  08.04.2021, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.   

 
 
 

 

 

Secretar comisie: Mico Roberta _______________________ 

7. 
Nr.înregistrare dosar: 

16310/07.04.2021 
 

Respins 

- Nu îndeplinește condițiile 
specifice de participare la 
concurs: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
Ramura de știință: Inginerie 
civilă sau Ramura de știință: 
Arhitectură și Urbanism. 
 

Nr. 
crt. 

Numărul de înregistrare al 
dosarului candidatului 

Rezultatul selecţiei 
dosarelor 

Observaţii 

 
Polițist local clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Disciplina în Construcții - 

Direcția Poliția Locală – 1 post  
 

1. 
Nr.înregistrare dosar: 

13387/23.03.2021 
Admis - 

2. 
Nr.înregistrare dosar: 

14958/31.03.2021 
Admis - 

3. 
Nr.înregistrare dosar: 

15727/05.04.2021 
Admis - 

4. 
Nr.înregistrare dosar: 

16019/06.04.2021 
Admis - 


