
Comisiile de concurs  
numite prin decizia nr.14 din 03.02.2020
Nr.  564  din 25.02.2020

TABEL
privind rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea pe durată

nedeterminată a unor posturi vacante si a unui post temporar vacant din cadrul
Directiei Municipal Locato Roman  

1. pentru  postul vacant de inspector specialitate IA  din cadrul Biroului 
Contabilitate- Financiar :

Nr.
crt

Nume şi prenume candidat Nr. şi data
dosarului

Rezultate selectie
dosare

1. PAL MARIA 1066/18.02.2020 Admis

2. GRIERASU RODICA ELENA 1088/19.02.2020 Admis

2. pentru postul vacant de inspector specialitate I din cadrul Biroului Contabilitate- 
Financiar :

Nr.
crt

Nume şi prenume candidat Nr. şi data
dosarului

Rezultate selectie
dosare

1.              DIACONESCU 
             VERA CORINA

981/12.02.2020 Admis

  

3. pentru  postul  de  consilier  juridic  in  cadrul  Biroului  Juridic/  Resurse  Umane/
Achizitii Publice :

Nr.
crt.

Nume si prenume candidat Nr. si data
dosarului

Rezultate selectie
dosare

1. HERLEA SONIA
MARLENA

1102/20.02.2020 Admis

2.                  LEFTER 
   IOAN FLORIN CATALIN

1108/20.02.2020 Respins

4. pentru postul de sef de formatie II la Biroul Iluminat Stradal :

Nr.
crt.

Nume si prenume candidat Nr. si data
dosarului

Rezultate selectie
dosare

1. RADEANU LUCIAN 1069/18/02/2020 Admis
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5. pentru postul referent IA la Compartimentul Administrare Cimitir :

Nr.
crt.

Nume si prenume candidat Nr. si data
dosarului

Rezultate selectie
dosare

1. POPOVICI ANCA MARIA 976/12.02.2020 Admis

2. COSTEA MARIA 1010/13.02.2020 Admis

3. BACIU PAULA ANDREEA 1104/20.02.2020 Admis

Candidatii  nemultumiti  pot  depune  contestatie  in  termen  de  cel  mult  o  zi
lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Afișat azi 25.02.2020 la sediul Direcției Municipal Locato Roman și pe pagina
de internet a Primariei Roman.

                                                                       Secretar comisie,
                                                                                 Vartolas Elena Gabriela
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