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PROCES VERBAL 
                   afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare ale 

candidaţilor, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Serviciul Stare Civilă 

 
 Având în vedere prevederile art.46 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
concursul de recrutare constă în următoarele probe succesive: 

a - selecția dosarelor de înscriere ale candidaților 
b - proba scrisă 
c – interviul, 

    In conformitate cu prevederile art.50 ale H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  
comisia de concurs a selectat dosarele candidaţilor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la 
concurs și comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. și data înregistrării 
dosarului de concurs 

ADMIS / 
RESPINS 

Motivul pt care a fost respins dosarul 

1. 17512/20.06.2022 
 

ADMIS 
 
- 
 

2. 17776/22.06.2022 
 

ADMIS 
 
- 
 

 
3. 
 

17975/23.06.2022 
 

ADMIS 
 
- 
 

 
4. 17984/23.06.2022 

 
ADMIS 

 
- 

 
5. 18017/23.06.2022 

 
ADMIS 

 
- 

 
 

6. 
 18433/28.06.2022 

 

 
 

RESPINS 

Nu îndeplinește condițiile specifice ocupării funcției 
publice de execuție în ceea ce privește diploma de 
studii, conform prevederilor art.386 lit.a) și art. 465 
alin.(1) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu art.49 alin. 
(1) lit.d) din H.G. nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare 

7. 18675/29.06.2022 ADMIS 
                                
                                     - 

8. 19021/01/07.2022 ADMIS 
                                    
                                     - 

tel:0268%20416550


Nr. 
crt. 

Nr. și data înregistrării 
dosarului de concurs 

ADMIS / 
RESPINS 

 
Motivul pt care a fost respins dosarul 

9. 19191/04.07.2022 ADMIS 
 
- 

10. 19227/04.07.2022 ADMIS 

Are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, în conformitate cu 
prevederile art. 49 alin. (4) din H.G. nr.611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare 

11. 
 19244/04.07.2022 ADMIS 

 
- 
 

12. 19253/04.07.2022 ADMIS 

 
- 
 
 

13. 19255/04.07.2022 ADMIS 

Are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, în conformitate cu 
prevederile art. 49 alin. (4) din H.G. nr.611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare  

 
 
Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de 

înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform prevederilor art. 67^1 din 
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completărle ulterioare, 
 
 
              Data afişării la sediul S.P.C.L.E.P. Brașov și pe pagina de internet www.brasovcity.ro-secțiunea 

Concursuri :     06.07.2022 ,  ora:   08.30  
 
 

         *Notă: Eventualele contestaţii pot fi depuse de candidaţii nemulţumiţi în termen 
de 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul 
instituţiei publice din Braşov , Bd. Eroilor nr.8. 

                     Candidaţii declaraţi “admişi” se vor prezenta, având cărţile de identitate 
asupra lor, la următoarea probă a concursului - proba scrisă. 

 
        * Proba  scrisă  în  data  de 18.07.2022, ora  1000 

   
 

*  Candidații declarați admiși la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data şi ora organizării interviului, potrivit art. 49 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sub sancţiunea neemiterii 
actului administrativ de numire. 
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