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PROCES-VERBAL 
privind rezultatul soluționării contestației la proba scrisă din data de 18.07.2022,  

a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Stare Civilă 

  
         Având în vedere prevederile art. 618 alin.(18) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 67 din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora ,, Comisia de soluţionare a 
contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:  …  b) constată că punctajul acordat de 
comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu 
cel acordat de comisia de concurs”, comisia de soluționare a contestațiilor a stabilit următorul rezultat: 
 

Nr. 
crt. 

Nr.  înregistrare al  
dosarului de 

concurs 

Nr. de 
înregistrare 

al contestației 

Punctajul 
obținut la 

proba 
scrisă 

Punctajul 
probei 

scrise ca 
urmare a 

soluționării 
contestației 

Rezultatul contestației la proba scrisă 

1. 19021 / 
01.07.2022 

20930 / 
19.07.2022 14,66 14,00 

RESPINGE CONTESTAȚIA  
CA NEÎNTEMEIATĂ,  

în conformitate cu prevederile 
art.66 din H.G. nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările 

ulterioare,  
coroborate cu prevederile art.618 

alin.(18) lit.b) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
Data afişării :    21.07.2022,  ora   10:00   
 

      *Notă: Candidatul nemulţumit de soluționarea contestației se poate adresa 
instanței de contencios administrativ, în condițiile legii, conform art.68 din H.G. 
nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
      Prezentul proces-verbal va fi afișat atât la sediul instituției din Brașov, Bd. 

Eroilor nr.8, cât și pe site-ul www.brasovcity.ro / secțiunea concursuri . 
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