
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                     

Nr.119/30.03.2018

                       

REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI

la concursul de recrutare organizat în 30.03.2018 – proba interviu în vederea ocupării unei
funcţii publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la

Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții

CANDIDAT PUNCTAJ REZULTATUL PROBEI

RĂDOIU CRISTIAN 74,33 ADMIS

HANGANU MARIA-
CRISTINA

67,00 ADMIS

Afișat azi 30.03.2018, ora 1300.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestație în termen de
cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara,
sub sancțiunea decăderii din acest drept. Soluționarea contestației se realizează în termen
de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acesteia. 

Comunicarea rezultatului la contestația depusă se face prin afișare la sediul și pe
pagina de internet a Consiliului Județean Hunedoara imediat după soluționarea acesteia.

Copia prezentei a fost afișată la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Județean
Hunedoara în data de 30.03.2018, ora 1300.

Secretar comisie concurs- Andrășescu Luciana



CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

Nr. 121/30.03.2018

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE 
A REZULTATULUI PROBEI INTERVIU

Încheiat azi 30.03.2018 cu ocazia afișării rezultatului la proba interviu a concursului

de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă de execuție vacantă de consilier,

clasa I, grad profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și disciplină în construcții,

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

În conformitate cu prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

cu  modificările  și  completările  ulterioare,  s-a  procedat  la  afişarea  rezultatului  probei

interviului  nr.119//030.03.2018,  atașat, la  sediul și  pe  pagina  de  internet  a Consiliului

Județean Hunedoara în data de 30.03.2018, ora 1300.   

Secretar  – Andrășescu Luciana



CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                       ANEXA NR.7

Nr.122/20.03.2018

REZULTAT FINAL

la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuție
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul avizare, autorizații și

disciplină în construcții

Numele şi prenumele
candidatului

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul
final

RĂDOIU CRISTIAN 63,66 74,33 137,99 ADMIS

HANGANU MARIA-
CRISTINA

69,66 67,00 136,66 RESPINS

Secretar comisie concurs- Andrășescu Luciana


