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COMISIA DE CONCURS 
Nr. 3718/18.08.2022                                        Anexa nr. 7 

 
 

CENTRALIZATORUL NOMINAL 
privind REZULTATELE FINALE obţinute de candidaţi la concursul de recrutare în 

vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul 
profesional debutant la Compartimentul Impozite 群i Taxe, organizat în perioada 

10 -16 august 2022, la sediul Primăriei comunei 訓elaru, județul Dâmbovița; 
 
 

  În baza prevederilor art. 62, alin. (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. 95/07.07.2022 群i modificată prin 
Dispoziția primarului nr. 111/08.08.2022, comunică următoarele rezultate finaleale concursului: 
 
 

Nr.  
crt. 

Număr dosar al 
 candidatului: 

Funcţia publică de 
execuţie pentru care 

candidează la concursul de 
recrutare: 

Punctajul final obţinut: Menţiune 

(admis, respins, absent): 

Proba 
scrisă: 

Proba 
interviu: 

Total: 
 

 
1. 

 
DOSAR NR.3324 

Referent, clasa III, gradul 
profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe  

 
56 

puncte 

 
88 

puncte 

 
144 

puncte 

 
ADMIS 

 
2. 

 
DOSAR NR.3392 

Referent, clasa III, gradul 
profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe 

 
38 

puncte 

 
 

-  

 
38 

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.3413 Referent, clasa III, gradul 

profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe 

 
37 

puncte 

 
- 

 
37 

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”. 
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4. DOSAR NR.3377 Referent, clasa III, gradul 
profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe 

 
9 

puncte 

 
- 

 
9 

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”. 
5.  

DOSAR NR.3409 
Referent, clasa III, gradul 
profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe 

 
0 

puncte 

 
- 

 
0 

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”. 
6. DOSAR NR.3378 Referent, clasa III, gradul 

profesional debutant  la 
Compartimentul Impozite 群i 
taxe 

- - - RESPINS 
Neprezentare 

 
 

Afişat astăzi: 18.08.2022, 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 de recrutare. 

 
SECRETAR COMISIE CONCURS 

DRAGNE EMILIAN PETRE 
 
 

http://www.cjd.ro/

