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REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  

pentru concursul organizat în data de 20 martie 2020, în vederea ocupării funcţiei  de natură 
contractuală vacantă, de inspector de specialitate debutant, la Compartimentul turism şi 

imagine, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni  
 

 

 
În temeiul prevederilor art. 15 lit.a), art.18 lit.a), art.19 şi art.20 alin.(1) din 

Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.       
nr.286/2011, comisia de concurs, nominalizată prin Dispoziţia Primarului 

nr.220/2020, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

candidatului 

Funcţia 
contractuală 

Instituţia sau 
autoritatea 

publică 

Rezultatul 
selecţiei dosarelor 

1. SZABÓ LÁSZLÓ 
Inspector de 

specialitate debutant 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 
ADMIS 

2. GYÖRGY ZSOLT 
Inspector de 

specialitate debutant 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 
ADMIS 

3. 
BINDER TIMEA-

MARGIT 
Inspector de 

specialitate debutant 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 
ADMIS 

4. 
SZEKERES 
SZIDÓNIA 

Inspector de 
specialitate debutant 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

ADMIS 

5. 
SZÉKELY 
BRIGITTA 

Inspector de 
specialitate debutant 

MUNICIPIUL 
GHEORGHENI 

ADMIS 

6. BAKOS ANIKÓ 
Inspector de 

specialitate debutant 
MUNICIPIUL 

GHEORGHENI 
ADMIS 

 
▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 

24 de ore de la afişare, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
Hăineală Csilla – Referent RU. 

 
▪ Afişat astăzi, 13.03.2020, ora 14:00, la sediul  Municipiului Gheorgheni. 

 
 

  Secretarul comisiei de concurs  
 

 
 

tel:0266364650


 


