
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ A POLIŢIEI LOCALE 
Număr operator de date cu caracter personal: 5082  

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311  

Tel./Fax: +40-256-246112;  E-mail : contact@politialoctm.ro  

Web : www.polcomtim.ro                                                                                                        
 

Serviciul Resurse Umane 

Nr. 15588 din 16.11.2022 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  

la concursul de recrutare organizat în 06.12.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea unor  

funcţii publice vacante din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara 

 

 

 

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

Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările 

şi completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

 

Serviciul Ordine Publică 

1 Post: Șef serviciu, gradul II 
                    

 

Serviciul Inspecție Comercială 

1 Post: Șef serviciu, gradul II 
                    

 

Compartiment Control Intern Managerial și Managementul Calității 

1 Post: Consilier, clasa I, gradul profesional superior 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de înscriere 

la concurs 

 

Rezultatul selecției 

dosarelor 
Motivul respingerii 

1.  Nr.15031/04.11.2022  ADMIS - 

2.  Nr.14598/27.10.2022  ADMIS - 

Nr. 

crt. 

 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de înscriere 

la concurs 

 

Rezultatul selecției 

dosarelor 
Motivul respingerii 

1.  Nr.15323/11.11.2022  ADMIS - 

2.  Nr.15415/14.11.2022  ADMIS - 

Nr. 

crt. 

 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de înscriere la 

concurs 

 

Rezultatul selecției 

dosarelor 
Motivul respingerii 

1.  Nr.15315/11.11.2022  ADMIS - 

2.  Nr.15032/04.11.2022  ADMIS - 

http://www.polcomtim.ro/


 

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor vor susține proba suplimentară, respectiv proba scrisă, după 

cum urmează: 

 

▪ Proba suplimentară testare în domeniul Tehnologiei Informaţiei, nivel mediu (doar pentru 

postul de șef serviciu, gradul II, la Serviciul Inspecție Comercială), se susține în data de 25.11.2022, 

ora 1000. 

Locul desfăşurării probei suplimentare (testare în domeniul Tehnologiei Informaţiei, nivel mediu): sediul 

Direcţiei Generale a Poliţiei Locale Timişoara, Timişoara, str. Avram Imbroane, nr. 54, sala E-201. 

 

▪ Proba scrisă în data de 06.12.2022, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale a Poliţiei Locale 

Timişoara, str. Avram Imbroane nr. 54, sala E-105. 

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris (pix sau stilou cu cerneală de 

culoare albastră). 

 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecției dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore 

de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

 

▪ Afișat astăzi, 16.11.2022, ora 1100, la sediul și pe site-ul Direcţiei Generale a Poliţiei Locale 

Timişoara, www.politialoctm.ro, sectiunea ”Despre Poliția Locală”/”Carieră”/”Concursuri 

organizate”. 

 

 

 

 

 
 

Secretariat, 

Serviciul Resurse Umane 
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