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Comisia de examen 

Rezultatul etapei de selecție  

a dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a patru 

funcționari publici din cadrul autorității publice 

Examen organizat în data de 11 iulie 2022 – proba scrisă 

 

În baza art. 476 alin. (1), alin. (2) lit. ”a”, art. 477 alin. (1), art. 478, art. 479, alin(1), 

lit.”a”, lit. ”c”, lit. ”d”, coroborate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. ”b” și alin. (4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 126, art. 126^1 și art. 127 din Hotărârea nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

modificată şi completată prin Hotărârea nr. 546/2020, comisia de examen comunică următoarele 

rezultate ale selecţiei dosarelor: 

 

Conform prevederilor art. 63 din HG 611/2008, modificată prin Hotărârea nr. 546/2020, 

candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării 

rezultatului selecţiei dosarelor, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din 

acest drept. 

Afişat astăzi, 14.06.2022, ora 14.00  la sediul Primăriei Comunei Tulca. 

 

 
 

- secretar al comisiei 

de examen: 
Popa Gelu Florin, referent, aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tulca 

 

________________ 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele candidatului 

Rezultatul selecţiei 

dosarului 
Observatii 

Funcția publică pentru care candidează: consilier, clasa I, grad profesional pentru care 

candidează: principal, Compartiment Asistență Socială 

1. Cotrău Cristina Admis - 

Funcția publică pentru care candidează:  consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional 

pentru care candidează: superior, Compartiment Stare Civilă 

2. Chisea Florentina Admis - 

Funcția publică pentru care candidează:  consilier, clasa I, grad profesional pentru care 

candidează: superior, Compartiment Mediu, Protecția Muncii și Cultură 

3. Blide Ramona - Diana Admis - 

Funcția publică pentru care candidează: 

consilier, clasa I, grad profesional pentru care candidează: superior, Compartiment Agricol 

4. Cotrău Marius Admis - 
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