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CENTRALIZATORUL  

 
privindărezultateleăobţinuteădeăcandidaţiălaăPROBAăSCRIS;ăaăconcursuluiădeărecrutare în 

vedereaăocup<riiăfuncţieiăpubliceădeăexecuţieăvacanteădeăconsilier,ăclasaăI,ăgradulă
profesionalădebutantălaăCompartimentulăăAchizi郡iiă, 
organizat<ăînădataădeă10.08.2022,ălaăsediulăinstituţiei 

 
 În baza prevederilor art. 60, alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, comisia de concurs, constituită prin dispoziţia Primarului nr. 94/07.07.2022 群i modificată prin 
Dispoziția primarului nr. 110/08.08.2022 ,în urma verificării lucrărilor scrise depuse de candidaţi la proba scrisă 
a concursului de recrutare, comunică următoarele rezultate: 

 
Nr.  
crt. 

NR. DOSAR AL 
candidatului: 

Funcţiaăpublic<ădeăexecuţie pentru care 
candideaz<ălaăconcursulădeărecrutare: 

Punctajul 
obţinut: 

Menţiuneă 
(admis, respins, absent): 

 
1. 

 
DOSAR NR.3281 

consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant  la Compartimentul Achiziții  

 
60 

puncte 

 
ADMIS 

 
2. 

 
DOSAR NR.3320 

consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant  la Compartimentul Achiziții 

 
12 

puncte 

RESPINS 
Conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008, art.60 

,alin.(3), 
lit. a),,Sunt declaraţi admişi la proba 

scrisă candidaţii care au 
obţinut:minimum 50 de puncte, în 

cazul concursurilor organizate 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 

execuţie”. 
3. DOSAR NR.3386 consilier, clasa I, gradul profesional 

debutant  la Compartimentul Achiziții 
 
4 

puncte 

RESPINS 
Conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 611/2008, art.60 

,alin.(3), 
lit. a),,Sunt declaraţi admişi la proba 

scrisă candidaţii care au 
obţinut:minimum 50 de puncte, în 

cazul concursurilor organizate 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 

execuţie”. 
4. DOSAR NR.3408 consilier, clasa I, gradul profesional 

debutant  la Compartimentul Achiziții 
- RESPINS 

Neprezentare 

 
Conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba scrisă a concursului de recrutare, pot face contestaţie, în 
termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probeiscrise, sub sancțiunea decăderii din acest 
drept. 



Candidaţii declaraţi admişi la etapa probei scrise a concursului de recrutare, vor susţine în data de 16.08.2022, 
ora:1000, la sediul Primăriei comunei 訓elaru, judeţul Dâmboviţa ,proba interviu  a concursului. 
Verificarea identităţii candidaţilor la proba interviu se va face pe baza cărţii de identitate. 
Afişat astăzi: 10.08.2022, ora: 15.oo, la sediul Primăriei comunei 訓elaru, judeţul Dâmboviţa  din sat 訓elaru nr. 
162,  precum 群i pe site-ul instituției: comunaselaru.ro – secțiunea Informare cetățeni –subsecțiunea  
Concursuri. 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS 
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http://www.cjd.ro/

