
Primăria Municipiului Mediaș 
Nr.5549/17.03.2021 
 

BORDEROU 
privind  rezultatele selecției cererilor de înscriere la examenul de testare profesională pentru 

funcționarii publici/personalul contractual a căror posturilor sunt supuse reorganizării din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș  

 
 

Vă facem cunoscut că în urma verificărilor efectuate de către comisia de examen stabilită la 
examenul de testare profesională pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mediaș – 24.03.2021-26.03.2021 proba scrisă/proba practică, cererile 
candidaților au fost declarate: 

 
• Pentru funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Situații de Urgență Securitate și Sănătate în Muncă  - 1 post 
1. Cerere înscriere nr.5391/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5392/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică specifică de execuție – polițist local, clasa I, grad profesional superior, 

din cadrul Serviciului Poliția Locală  - 5 posturi 
1. Cerere înscriere nr.5448/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5452/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5386/16.03.2021 – ADMIS 
4. Cerere înscriere nr.5352/16.03.2021 – ADMIS 
5. Cerere înscriere nr.5427/16.03.2021 – ADMIS 
6. Cerere înscriere nr.5430/16.03.2021 – ADMIS 
7. Cerere înscriere nr.5425/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică specifică de execuție – polițist local, clasa III, grad profesional superior, 

din cadrul Serviciului Poliția Locală  - 9 posturi 
1. Cerere înscriere nr.5431/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5354/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5408/16.03.2021 – ADMIS 
4. Cerere înscriere nr.5450/16.03.2021 – ADMIS 
5. Cerere înscriere nr.5449/16.03.2021 – ADMIS 
6. Cerere înscriere nr.5457/16.03.2021 – ADMIS 
7. Cerere înscriere nr.5360/16.03.2021 – ADMIS 
8. Cerere înscriere nr.5421/16.03.2021 – ADMIS 
9. Cerere înscriere nr.5413/16.03.2021 – ADMIS 
10. Cerere înscriere nr.5419/16.03.2021 – ADMIS 
11. Cerere înscriere nr.5356/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, Direcția Economică   - 1 post 
1. Cerere înscriere nr.5380/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția contractuală de execuție – inspector de specialitate grad IA, din cadrul 

Compartimentului Resurse Umane-Salarizare, Direcția Economică   - 1 post 
1. Cerere înscriere nr.5363/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5364/16.03.2021 – ADMIS 



 
• Pentru funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Informatizare, Direcția Economică   -  două posturi 
1. Cerere înscriere nr.5415/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5420/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5451/16.03.2021 – ADMIS 
 

• Pentru funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Contabilitate – Serviciul Gestiune Financiară, Direcția Economică   - două 
posturi 

1. Cerere înscriere nr.5480/17.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5478/17.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Impuneri Impozite și Taxe – Serviciul Fiscal Local, Direcția Economică   - 8 
posturi 

1. Cerere înscriere nr.5347/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5349/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5350/16.03.2021 – ADMIS 
4. Cerere înscriere nr.5343/16.03.2021 – ADMIS 
5. Cerere înscriere nr.5464/17.03.2021 – ADMIS 
6. Cerere înscriere nr.5390/16.03.2021 – ADMIS 
7. Cerere înscriere nr.5389/16.03.2021 – ADMIS 
8. Cerere înscriere nr.5387/16.03.2021 – ADMIS 
9. Cerere înscriere nr.5388/16.03.2021 – ADMIS 
10. Cerere înscriere nr.5357/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul 

Compartimentului Colectare și Executare Creanțe Fiscale – Serviciul Fiscal Local, Direcția 
Economică   - 11 posturi 

1. Cerere înscriere nr.5359/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5458/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5423/16.03.2021 – ADMIS 
4. Cerere înscriere nr.5406/16.03.2021 – ADMIS 
5. Cerere înscriere nr.5405/16.03.2021 – ADMIS 
6. Cerere înscriere nr.5372/16.03.2021 – ADMIS 
7. Cerere înscriere nr.5422/16.03.2021 – ADMIS 
8. Cerere înscriere nr.5358/16.03.2021 – ADMIS 
9. Cerere înscriere nr.5371/16.03.2021 – ADMIS 
10. Cerere înscriere nr.5426/16.03.2021 – ADMIS 
11. Cerere înscriere nr.5424/16.03.2021 – ADMIS 
12. Cerere înscriere nr.5407/16.03.2021 – ADMIS 

 
• Pentru funcția publică de execuție – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, din 

cadrul Biroului Juridic Contencios – Autoritate Tutelară, Direcția Administrație Publică Locală   
- 1 post 

1. Cerere înscriere nr.5491/17.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5351/16.03.2021 – ADMIS 

 
 
 



 
• Pentru funcția contractuală de execuție – muncitor treapta I, din cadrul Serviciului 

Administrare și Întreținere Domeniul Public, Direcția de Administrare a Domeniului Public   - 
3 posturi 

 
1. Cerere înscriere nr.5366/16.03.2021 – ADMIS 
2. Cerere înscriere nr.5365/16.03.2021 – ADMIS 
3. Cerere înscriere nr.5367/16.03.2021 – ADMIS 

 
 

 
           În conformitate cu prevederile art.7 alin.2  din Regulamentul de organizare și desfășurare a 
examenului de testare profesională pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș ale căror funcții sunt supuse 
reorganizării, în vederea aplicărilor art.518 alin.(3), art.519 alin.(7) și art.562 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, proba scrisă se susține numai 
în situația în care, după selecția cererilor candidaților sunt mai mulți funcționari publici înscriși decât 
numărul posturilor pentru care se organizează examenul. 
         Conform prevederilor art.12 alin.5 din Regulament candidații nemulțumiți de rezultatul selecției 
cererilor pot depune contestație la Compartimentul Resurse Umane-Salarizare din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, până în ziua următoare afișării selecției cererilor, 
maxim ora 12,30, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 
          Rezultatul soluționării contestației va fi afișat pe site-ul Primăriei Municipiului Mediaș, în 
secțiunea REORGANIZARE și la avizierul instituției imediat după soluționare. 
 
 
 
 
 
Afişat astăzi, 17.03.2021, ora 15,30  la sediul Primăriei municipiului Mediaș. 

 
 
 
 

 
 

Întocmit, 
Bicu Cristina 
 

 


