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PRIMĂRIA MUNCIPIULUI FOCȘANI                      

Comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 
 

          Rezultatul soluţionării contestaţiilor depuse la proba scrisă din data de 06 

februarie 2018 a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție 

vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la  Compartiment 

constatare, impunere , inspector clasa I gradul profesional asistent (2 posturi) la  

Compartiment constatare, impunere, la Serviciul de impozite şi taxe locale - Direcţia 

economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. 

 

 

• Contestaţia este respinsă potrivit prevederilor art. 66 lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform căruia punctajele au fost acordate potrivit baremului și 

răspunsurilor din lucrarea scrisă; 

• Conform art. 60 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 

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

declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte; 

• Conform prevederilor art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea  şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ”în cazul 

respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în 

condiţiile legii”.  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică pentru 

care s-a inscris la 

concurs 

Punctajul 

final al probei 

scrise, 

urmare a 

soluționării 

contestației 

Rezultatul 

final al probei 

scrise 

urmare a 

soluționării 

contestației 

1. Dima Cătălin Felix Inspector clasa I gradul 

profesional asistent – 

Compartiment constatare, 

impunere 

 

39,33 

 

Respins 

2. Paraschiv Mariana Gina Inspector clasa I gradul 

profesional debutant – 

Compartiment constatare, 

impunere 

46,00 Respins 

3. Munteanu Maricela Inspector clasa I gradul 

profesional debutant – 

Compartiment constatare, 

impunere 

43,00 Respins 

4. Făcîlă Claudiu Inspector clasa I gradul 

profesional debutant – 

Compartiment constatare, 

impunere 

41,66 Respins 



• afişat astăzi 08.02.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, precum și pe 

site-ul instituției www.focsani.info. 


