
 
 
Primăria Municipiului Mediaș 
Nr. 5322/15.03.2021 

 
A N U N Ţ 

privind desfășurarea examenului de testare profesională organizat pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș ale 

căror funcții au fost supuse reorganizării 
 
 
       Potrivit: 

- H.C.L. Mediaș nr.7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin 
fuziune prin absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Mediaș; 

- H.C.L. Mediaș nr.43/25.02.2021 privind modificarea și completarea H.C.L. Mediaș 
nr.7/2021 privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin 
absorbție de către Municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Mediaș; 

- Art.518 alin.(3) și art.519 alin.(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

        Primăria Municipiului Mediaș, cu sediul în Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3, organizează 
examen de testare profesională în perioada 24.03.2021 - 26.03.2021 după cum urmează: 
 

1. În data de 24.03.2021 ora 9,00:  
• Compartimentul Situații de Urgență Securitate și Sănătate în Muncă  

- Funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior. 
 
• Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, Direcția Economică 

- Funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior; 
- Funcția contractuală de execuție – inspector de specialitate grad IA. 

 
• Compartimentul Informatizare, Direcția Economică 

- Funcția publică de execuție – consilier, clasa I, grad profesional superior. 
 

• Biroul Juridic Contencios – Autoritate Tutelară, Direcția Administrație Publică 
Locală 

- Funcția publică de execuție - consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. 
 
2. În data de 25.03.2021 ora 9,00:  

• Serviciul Poliția Locală 
      -    Funcția publică specifică – polițist local, clasa I, grad profesional superior, 
      -    Funcția publică specifică – polițist local, clasa III, grad profesional superior. 

3. În data de 26.03.2021 ora 12,00:  
• Compartimentul Contabilitate – Serviciul Gestiune Financiară, Direcția 
Economică 

- Funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior. 
 



 
 
• Compartimentul Impuneri Impozite și Taxe - Serviciul Fiscal Local, Direcția 
Economică 

- Funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior. 
 
• Compartimentul Colectare și Executare Creanțe Fiscale – Serviciul Fiscal Local, 
Direcția Economică 

- Funcția publică de execuție – inspector, clasa I, grad profesional superior. 
 
• Direcția de Administrare a Domeniului Public 

      -    Funcția contractuală de execuție  - muncitor treapta I. 

        Examenul de testare se organizează, în vederea numirii în funcții publice/funcții contractuale 
de execuție a personalului care a ocupat  posturi de natura celor desființate sau vacante, în cadrul 
aceluiași serviciu/birou/compartiment din cadrul aparatului de specialitate.  
        La examenul de testare pot participa funcționarii publici și personal contractual care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de dispozițiile art.518 alin.(1) și (2) și art.519 alin.(7) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
Legea nr.53/2003 –Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Examenul de testare profesională constă în următoarele etape: 

- Selecția cererilor de înscriere – va avea loc în termen de 24 ore de la încheierea 
perioadei de depunere a cererilor; 

- Proba scrisă se va desfășura în perioada 24.03.2021-26.03.2021, la sediul din Piața 
Corneliu Coposu nr.3, 

- Afișare rezultate probă scrisă în perioada 24.03.2021-26.03.2021; 
- Proba practică în cazul personalului contractual încadrat pe funcția de muncitor 

treapta I se va organiza în data de 26.03.2021 ora 9,00; 
- Depunere contestații - va avea loc în termen de 24 ore de la afișarea probei scrise; 
- Afișare rezultat final 30.03.2021 ora 15,30 

        
                Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv selecția cererilor, se 
face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii "admis"  sau "respins", 
prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe pagina de internet 
www.primariamedias.ro, în secțiunea REORGANIZARE în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la data finalizării probei. 

 
 
 
             

http://www.primariamedias.ro/

