
                          ROMÂNIA                                                                                         
                 JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                  
 POLIȚIA  LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                                                                 
 Comisia de concurs                                                      
 Nr. 661/ 30.01.2023 

REZULTATELEPROBEI SCRISE 
la concursul organizat în data de 27.01.2023- ora 10.00 în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată 
a 1(unei) funcții contractuale de  execuţie vacantă de administrator I – studii medii la Compartimentul 

administrativ din cadrul Biroului contabilitate- financiar, administrativ, resurse umane  
la Poliţia Locală a municipiului Focşani 

 
Având în vedere prevederile art. 28 și art. 47 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale 
probei scrise: 

 
 Conform art. 45 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au 
obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale de execuție. 

 Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 
lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv până la data de 31.01.2023, ora 
16.00, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.53 din Hotărârea 
Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la 
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, dna Iancu Georgeta, polițist local la 
Compartimentul evidența persoanelor din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani. 

 Candidatul declarat ˮadmisˮ va susține proba interviu în data de 02.02.2023, ora 10:00, la sediul 
instituției din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 43. 

 Afişat astăzi, 30.01.2023, ora16.00 la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani și pe site 
www.politialocalafocsani.ro - Secțiunea Cariere. 

 
Secretar comisie concurs, 

Iancu Georgeta 
_______________ 

 

Nr. 
crt. 

Cod numeric pentru 
identificare al dosarului 
de înscriere la concurs/ 

Data înregistrării 

Funcţia contractuală 
de execuție vacantă pentru care 

s-a înscris la concurs 

Punctajul 
probei scrise 

(puncte) 

Rezultatul 
probei scrise 

 

1. Nr. 236/ 12.01.2023 administrator I - studii medii   68,67 ADMIS 

2. Nr. 140/ 09.01.2023 administrator I - studii medii   39,00 RESPINS 

3. 
 

Nr. 179/ 10.01.2023 administrator I - studii medii   33,00 RESPINS 

4. Nr. 245/ 12.01.2023 administrator I - studii medii   27,50 RESPINS 

5. Nr. 207/ 11.01.2023 administrator I - studii medii   14,00 RESPINS 

6. Nr. 169/ 10.01.2023 administrator I - studii medii   12,33 RESPINS 

7. Nr. 257/ 12.01.2023 
 

administrator I - studii medii   ABSENT RESPINS 


