
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, 

clasa I, grad principal în cadrul Direcţiei Patrimoniu (Serviciul patrimoniu public) din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care urmează a se 

desfăşura în zilele  19.02.2018-22.02.2018 

 

             Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs 

comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de înscriere: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

 

1. Andrei Liviu-

Georgian 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

2. Butnaru Sorin Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

 

3. 

 Broatec Augustin 

- Cristinel 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

 

 

4. 

 

Ciobanu Roxana 

Ionela 

 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

5. Coman Laura 

Angelica 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

6. Dică Marian  Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

7. Dumitraşc Elena 

Aurelia 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

8. Florea Cornelia 

Maria 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
RESPINS  



Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

candidatului 

Funcţia publică  Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

 

9. Monu Mirela Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

10. Nicolau-Stoika 

Laura 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

11. Nistor Alexandru Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
RESPINS  

12. Pantazi Laurenţia Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

13. Pascu Irina Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

14. Rapotan Alina 

Gabriela 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

15. Stăncescu Vasile Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

16. Stoica Marian 

Adrian 

Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

17. Tanasov Liliana Consilier, clasa I, grad 

principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu 

(Serviciul patrimoniu 

public) 

Consiliul 

Judeţean Galaţi 
ADMIS 

 

„Condiţiile de participare la concursul organizat de către Consiliul Judeţean Galaţi 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad principal în cadrul 

Direcţiei Patrimoniu (Serviciul patrimoniu public), sunt următoarele: 

A. condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, modificată şi completată; 

B. condiţii specifice: 



- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor 

administrative, juridice sau economice.  

- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani, conform prevederilor art. 57 alin. (5) lit. b) 

din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu (probă eliminatorie).” 

 

 Doamna Florea Cornelia Maria are depus la dosarul de concurs diploma de licenţă 

obţinută la Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Titlul: Licenţiat în filologie, 

Profilul: Filologie (nu îndeplineşte condiţiile de studii solicitate pentru postul de consilier 

clasa I, grad principal, Direcţia patrimoniu) şi de asemenea, din actele prezentate, nu 

rezultată vechimea necesară în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la 

concurs. 

 Domnul Nistor Alexandru nu a depus la dosarul de concurs acte care să ateste 

vechimea necesară în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului scos la concurs. 

 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie de cunoştinţe operare 

calculator în data de 19.02.2018, începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean 

Galaţi. 

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, care 

se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor – Stancu Paula 

 Afişat astăzi, 09.02.2018, ora 13.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

  

Secretar, 
                     Constantinescu Iuliana 

                                                                                                                            


