
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

 

Nr. 1398 din 15.03.2021 
 

 

ANUNT 
privind  

Rezultatele obtinute in urma notării probei de interviu 

 la examenul de promovare in grad profesional, a funcţionarilor publici 

 din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Agapia 

Compartiment contabilitate  

organizat  

in data de 10.03.2021
 

 

 

            Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de 

concurs/examen comunică următoarele rezultate ale probei de interviu : 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică Punctajul 

probei de 

interviu 

REZULTATUL 

PROBEI SCRISE 

1.  Vrăjitoru 

Marius -Gheorghe 

    Inspector, clasa I,            

     grad profesional        

          superior 

90   

 puncte 

ADMIS  

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

afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernuluinr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

             *Afişat  astăzi, 15. 03. 2020, ora 15 
00

 la sediul  Primăriei  comunei   Agapia. 
 

 

 

 

 

          Secretar  comisie, 
 

           MELINTE ELENA  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 

 la examenul  de promovare  in grad profesional, a funcţionarilor publici 

 din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Agapia 

Compartiment contabilitate  

organizat  

in data de 10.03.2021
 

 

 
 

              Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea 

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

modificată şi completată de Hotătârea Guvernului nr.1173/2008 comisia de concurs 

comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  

pentru care se 

organizeaza examen de 

promovare 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Observaţii 

1. Vrăjitoru 

Marius -

Gheorghe 

Inspector, clasa I, grad 

profesional superior 

ADMIS - 

 

 

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  10.03.2021, ora 09.00, 

la sediul Primariei comunei  Agapia – judeţul Neamţ. 

 

 Afişat astăzi 05.03 2021, ora 13.30, la sediul Primariei comunei  Agapia – judeţul 

Neamţ. 
 

                                                                                                              

                                                                                                                                Secretar, 

                                                                                                         Melinte Elena 


