
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 65994 din 26.08.2022 

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  
la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Arad, în data de 08.09.2022 

 (proba scrisă)  

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele selecției dosarelor 
de înscriere la concurs: 

Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar  
Consilier, clasa I, gradul profesional debutant  

Nr. 
crt. 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului 
de înscriere la concurs1 Rezultat Motivul respingerii dosarului 

1. 61673 admis - 
2. 64155 admis - 
3. 65146 admis - 

COMISIA DE CONCURS 

În data de 08.09.2022, ora 10:50, candidații declarați "admis" se vor prezenta la sediul instituției 
din mun. Arad,  bd-ul. Revoluției  nr. 75,  în sala nr. 60 - "Regina Maria", pentru apelul nominal, 
în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. 

Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărții de 
identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. În situația în care 
candidații nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori dacă nu pot face dovada identității 
prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste 
identitatea, sunt considerați absenți. 

Pe toată perioada derulării concursului, inclusiv a formalităților prealabile şi a celor ulterioare 
finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de 
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță. Nerespectarea 
acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului în cauză din proba de concurs.  
Proba scrisă se va desfășura începând cu ora 11:00. 

Întocmit: secretar comisie concurs  

Afișat azi, 26.08.2022, ora 11:30. 
 
 

 
1Conform art. 67^1 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afișarea rezultatelor 
obţinute de candidați la probele concursului, precum şi afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor şi a 
rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de 
înscriere la concurs pentru fiecare candidat.  
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