
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
depuse pentru participarea la concursul din data de 05.06.2019,

 în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a unor funcţii publice de execuţie
vacante la  Direcţia Urbanism – Direcția Generală de Urbanism

Serviciul Urbanism:consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post)

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Kallos Viorica 244846/102/09.05.2019 admis -

2 Miheț Tania Claudia 254694/102/14.05.2019 admis -

3 Mureșan Mihaela Lucia 263838/102/20.05.2019 admis -

4 Pușcașu Adina Maria 264552/102/20.05.2019 respins Nu sunt îndeplinite
condițiile de vechime

în specialitatea
studiilor – Legea

nr.188/1999

Compartimentul Protecția monumentelor istorice: inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post)

Nr.
crt. 

Numele şi prenumele
candidatului

Nr. înregistrare dosar Rezultatul selecţiei
dosarelor 3)

Motivul respingerii
dosarului 4)

1 Mureșan Denisa 236889/102/06.05.2019 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

Contestatiile se depun in 24 de ore, de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Afişat astăzi,  28.05.2019, ora 11,30

Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta la sediul Primăriei Cluj - Napoca, str. Moților nr.
2 (Sala de sticlă - parter), în data de 05.06.2019 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.


