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PRIMĂRIA COMUNEI LIEBLING 

COMISIA DE CONCURS

Rezultatul

verificării condiţiilor pentru înscrierea la concursurile de recrutare 
organizate în data de 27.05.2021 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, din

cadrul Primăriei Comunei Liebling

• Compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului

Nr.
crt

Numele şi 
prenumele 

candidaţilor

Funcţia publica Rezultatul
verificării condiţiilor de înscriere

1 Bugiu Achim- 
Gheorghe

de inspector clasa I (studii 
superioare) grad profesional 

debutant

A D M IS

2

• Compartimentul Financiar - Contabilitate, taxe şi impozite locale

Nr.
crt

Numele şi 
prenumele 

candidaţilor

Funcţia publica Rezultatul
verificării condiţiilor de înscriere

1 Marchete Marian- 
Bogdan

de inspector clasa I (studii 
superioare) grad profesional 

debutant

A D M IS

2

1
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Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute poate formula contestaţie în termen de 24 de 
ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor -  AMBROZIE 
Maria -  referent agricol Primăria comunei Liebling .

■ Afişat astăzi,20.05.2021 ora jâ-QţKa sediul si pe site-ul Primăriei comunei Liebling.

COMISIA DE CONCURS pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie 
vacante de inspector clasa I (studii superioare) grad profesional debutant la compartimentul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, care se va organiza la sediul Primăriei comunei Liebling, Nr. 
528 şi constă în proba scrisă, care va avea lcc la data de 27 mai 2021 ora 10 şi interviul, în 
următoarea componenţă:
Preşedinte: Patricia Simona LUP - consilier juridic asistent promovat temporar pe funcţia publică 
de conducere de secretar general în cadrul Primăriei comunei Liebling;

Membru: Cristian FLORESCU- reprezentant CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR Instituţia 
Prefectului judeţul Timiş;

Membru: Filip Ştefan - referent de specialitate la copartimentul de urbanism din cadrul Primăriei 
comunei Jebel;

Secretar: Maria AMBROZIE - referent agricol Primăria comunei Liebling;

COMISIA DE CONCURS pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante 
de Inspector clasa I (studii superioare) grad profesional debutant la compartimentul fmanciar- 
contabilitate, taxe şi impozite locale;care se va organiza la sediul Primăriei comunei Liebling,
Nr. 528 şi constă în proba scrisă, care va avea loc la data de 27 mai 2021 ora 10 şi interviul, în 
următoarea componenţă:
Preşedinte: Cristian FLORESCU- reprezentant CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR Instituţia 
Prefectului judeţul Timiş;
Membru: Voichiţa OLARIU - inspector impozite şi taxe locale în cadrul Primăriei comunei 
Jebel;
Membru: Patricia Simona LUP - consilier juridic asistent promovat temporar pe funcţia publică 
de conducere de secretar general în cadrul Primăriei comunei Liebling;
Secretar: Maria AMBROZIE - referent agricol Primăria comunei Liebling;


