
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 28.02.2019,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie  vacante la  Direcţia Patrimoniul
municipiului şi evidenţa proprietăţii

Funcția  publică: inspector  ,  clasa  a  I-a,  grad profesional   principal  (2 posturi)  -   Biroul  Evidența  străzi  din
municipiul Cluj-Napoca 

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Botiș Cristian Viorel 38859/102/22.01.2019 admis -

2 Drenciu Petroniu 43154/102/25.01.2019 admis -

3 Farkas Zsolt 59465/102/04.02.2019 admis -

4 Mich Gavrilă-Vasile-Liviu 53327/102/31.01.2019 admis -

5 Todea Daniela 42400/102/25.01.2019 admis -

6 Tripon Veronica Corina 26905/102/16.01.2019 admis -

Funcția publică:  consilier juridic,  clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post) la Biroul Evidența străzi din 
municipiul Cluj-Napoca

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Bizău Nicoleta Iuliana 58811/102/04.02.2019 admis -

2 Cătană Delia Alexandra 56587/102/01.02.2019 admis -

3 Coprean Denisa Corina 47789/102/29.01.2019 admis -

4 Cucu Alin Răzvan 60541/102/04.02.2019 admis -

5 Domșa Noemi Antoaneta 54017/102/31.01.2019 admis -

6 Ghiurițan Cornea Roxana 
Oana

30873/102/17.01.2019 admis -

7 Gogozan Luiza Maria 58572/102/04.02.2019 admis -

8 Keresztesi Tamas Ferenc 29453/102/17.01.2019 admis -

9 Hara Ciprian Dumitru 57165/102/01.02.2019 admis -

10 Ioaniciu Roxana Maria 59176/102/04.02.2019 admis -

11 Lăpușan Ana Maria 31512/102/18.01.2019 admis -

12 Marinescu Marius Ioan 58231/102/04.02.2019 admis -

13 Miclea Mariana Lavinia 60419/102/04.02.2019 admis -

14 Prodan Florin 55450/102/31.01.2019 admis -

15 Stanciu Cristina 41465/102/23.01.2019 admis -

16 Tőrők Dalma-Enikő 50516/102/30.01.2019 admis -

*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea
sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii
actului administrativ de numire.(H.G. nr. 611/2008) 

Comisia de concurs
Eventualele contestaţii se depun la registratura instituţiei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Primăriei Cluj - Napoca, intrarea str. Moților nr. 3, (Sala de sticlă,
parter) în data de 28.02.2019 la ora 09.40 cu B.I./C.I şi un pix cu pastă albastră în vederea susţinerii probei scrise.

Pe toată durata derulării probei scrise, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de
consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

Afişat astăzi, 11.02.2019, ora 1400


