
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor  

de înscriere la concursul pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de execuţie de consilier 

clasa I, grad superior din cadrul Direcţiei economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi 

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (10) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

555/5.VII.2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de 

înscriere: 

Nr. crt. Nume şi prenume Funcţia publică  

 

Admis/Respins 

1. 

   

 

Savastre Tecla 

Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special 

 

ADMIS 

2. Neagu Alina Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special 

 

ADMIS 

3. Buhoci Ionuţ Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

4. Marus Oana Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special 

 

RESPINS* 

 

5. Cepeha Mihaela Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

6. Marinescu George 

Ionuţ 

Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

7. Dobrea Diana Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

8. Lărgeanu Marcela Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

9. Chiriac Marius 

Antonio 

Consilier, clasa I, grad grad superior – Direcţiei 

economie si finanţe – compartimentul buget, 

salarizare, sănătate si învăţământ special  

 

ADMIS 

*Dosarul a fost respins motivat de neîndeplinirea de către doamna Marus Oana a 
condiţiilor de studii si vechime în specialitatea studiilor, respectiv studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor  
economice, vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani. 
Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data afişării selecţiei dosarelor, conform prevederilor art. 617 alin. (2) si ale art. 
618 alin. (16) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie în data de 8.03.2021, 
începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 
Afişat astăzi, 02.03.2021, ora 16.00  la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi 

 

                                                                                                               

                                                                                                                   Secretar, 

                                                                                               Stănescu Mădălina 


