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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI LEŞU 
  COMISIA DE CONCURS 
 

Nr. 2507 din 14 iulie 2022 
…………………………………………………………………………………………………..…. 

 
 
 

REZULTATUL PROBEI SCRISE  
la concursul de recrutare organizat în data de 14 IULIE 2022 pentru ocupare post 

contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată, de referent debutant – șef 
SVSU, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leșu, județul Bistrița-

Năsăud 
 

În conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ si dispozițiile 
art. 30, alin. (3) ale H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de concurs anunță REZULTATELE PROBEI SCRISE:  
 

Nr. 
crt. 

Numărul și data înregistrării dosarului 
candidatului 

Punctaj 
probă 

Rezultatul probei 
scrise 

1. 2325 din 30 iunie 2022 59,63 A D M I S 
 

Conform art. 28, alin. (3), lit. a) din H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt declarați admiși la proba scrisă 
candidații care au obținut minimum 50 puncte, în cazul concursurilor organizate pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.  
 

Conform art. 31) din H.G nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare după afișarea 
rezultatelor candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data 
afișării rezultatului,, la secretarul comisiei se soluționare a contestațiilor – Leșan Gabriela-
Elena.  
 

Candidatul declarat admis la proba scrisă v-a susține  
interviul în data de 18 iulie 2022, ora 12:00 la sediul Primăriei. 
 

Afișat azi 14 iulie 2022, ora 15:50 
la sediu Primărie comunei Leșu, județul Bistrița-Năsăud. 

 
Secretar comisie de concurs: 

Leșan Gabriela-Elena  
 


