
    

                           MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

                                         SECTORUL 5 

 
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București 

Tel.:  021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37                                                Cod fiscal: 4433953 

Fax:  021.314.49.90    021.311.04.65                                                                 E-mail: primarie@sector5.ro 

  
 REZULTATUL PROBEI SCRISE  

la concursul de recrutare organizat în data de 10.06.2022 - proba scrisă, 

 pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie de inspector, clasă I, grad profesional asistent din cadrul 

Serviciului Politici de Dezvoltare Durabilă - Direcția de Investiții - Direcția Generală de Achiziții și Investiții - Primăria 

Sectorului 5 

 
         Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. e), art. 60 alin (2) și art. 62 alin. (3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de 

înscriere la concurs 

Functia 

publică 

pentru care 

candidează 

Serviciul/ 

Direcția 

Punctajul probei 

scrise 

Rezultatul 

probei 

scrise 

Admis/ 

Respins 

Observaţii 

1.  

 

176019/24.05.2022 

 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent 

Serviciul Politici de 

Dezvoltare Durabilă din 

cadrul Primăriei 

Sectorului 5 

8,5 puncte 

 

 

Respins 

 

 

- 

         

2.  

 

176564/25.05.2022 

 

Inspector, clasa I, grad 

profesional asistent 

Serviciul Politici de 

Dezvoltare Durabilă din 

cadrul Primăriei 

Sectorului 5 

85,66 puncte 

 

Admis 

 

 

         

- 

       
Afişat astăzi, 10.06.2022, ora 14:00 pe site-ul și la sediul Primăriei Sectorului 5 din Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5. 

  În conformitate cu prevederile art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, candidații nemulțumiți de rezutatele obținute pot formula contestație în termen 

de 24 de ore de la afișare, care se depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 din Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5.      

                         

Candidaţii declaraţi „ADMISI” vor susţine proba interviu în data de 15.06.2022, ora 14:00 la sediul Primăriei Sectorului 5, situat în Strada 

Fabrica de Chibrituri  nr.9-11, Sector 5, București. 

 

 

 

                                                                                                                                           Secretar comisie concurs 

Frențescu Elena 
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