
Rezultatul final al concursului
organizat în 02.04.2019,

în scopul ocupării unor funcţii publice de execuţie,
vacante la  Direcţia Impozite și taxe locale

Funcţia publică vacantă: consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) - Serviciul Constatare, Impunere și 
control persoane juridice, Direcția Impozite și taxe locale

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultate
(Admis/Respins)

Gămbuțan Alina Iuliana 149,5 admis

                        

Funcţia publică vacantă: inspector, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) - Biroul Inspecție fiscală - Serviciul
Constatare, Impunere și control persoane juridice, Direcția Impozite și taxe locale

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultate
(Admis/Respins)

Alexandru Ligia Olivia 181,33 admis
Banciu Florina Carmen 121,33 respins

Funcţia publică vacantă: consilier, clasa a I-a, grad profesional superior (1 post) – Serviciul Urmărire creanțe buget
local, Direcția Impozite și taxe locale
Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultate

(Admis/Respins)
Fetean Maria Mihaela 167,16 admis

Funcţia publică vacantă: consilier, clasa a I-a, grad profesional principal (1 post) - Serviciul Constatare, Impunere și
control persoane fizice, Direcția Impozite și taxe locale;

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultate
(Admis/Respins)

Vlaic Viorica 180 admis
Safta Alina Adela 169,83 respins

Funcţia publică vacantă: inspector, clasa a I-a, grad profesional asistent (1 post) - Serviciul Constatare, Impunere și
control persoane fizice, Direcția Impozite și taxe locale.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul final Rezultate
(Admis/Respins)

Barta Goia Anda Florina 176,32 admis

Comisia de concurs

Afişat astăzi, 08. 04.2019, ora 1100

NOTĂ: 

 Candidații declarați admiși la concursul de recrutare din data de 02.04.2019 vor fi numiți, potrivit legii, în funcția

publică pentru care a candidat. În acest scop va contacta Serviciul Resurse Umane în termen de 5 zile calendaristice de la

data afișării prezentului anunț (tel. 0264 59 60 30, int 1020) în vederea stabilirii datei numirii și a celorlalte detalii.

 Candidații declarați respinși se vor prezenta la camera  99, etajul 2, str. Moților nr. 3, pentru ridicarea dosarelor de

concurs.


