
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOTÂNGA
COMISIA DE CONCURS
NR. 19101 din 24.11.2021

REZULTATUL  SELECŢIEI  DOSARELOR  DE  ÎNSCRIERE 
depuse  de către candidaţii înscrişi la concursul de recrutare  pentru ocuparea pe durată

nedeterminată a trei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șotânga, județul Dâmbovița, organizat în data de 7 decembrie 2021, la

sediul instituţiei

În temeiul art. 50, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind  organizarea  şi  dezvoltarea  carierei  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  comisia de concurs constituită  prin  dispoziția  primarului comunei Șotânga nr.  240 din
01.11.2021,  precum și  în  baza  adresei  Consiliului  Județean  Dâmbovița  nr.  25160 din  25.10.2021
privind  nominalizarea  reprezentanților  acestei  instituţii  în  comisia  de  concurs  şi  de soluţionare  a
contestaţiilor, în urma verificării dosarelor de concurs depuse de către candidații înscriși la concursul
de recrutare organizat pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție: Inspector,  clasa I, grad
profesional  principal  -  Compartimentul  urbanism,  amenajarea  teritoriului  și  protecția  mediului;
Referent de specialitate,  clasa II,  grad profesional superior - Compartimentul  urbanism, amenajarea
teritoriului  și  protecția  mediului;  Referent,  clasa  III,  grad  profesional  superior  -  Compartimentul
urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului (atribuții privind protecția mediului), în vederea
îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice solicitate în anunţul de concurs, stabileşte următoarele:

Referent,   clasa  III,  grad  profesional  superior  -  Compartimentul  urbanism,  amenajarea
teritoriului și protecția mediului
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Rezultatul selectării
dosarelor de înscriere

Motivele respingerii

1 18637 ADMIS -
2 18624 RESPINS Nu îndeplinește condițiile

prevăzute la art. 465 alin. (1) lit.
f) din OUG. nr. 57/2019, cu
modificările și completările

ulterioare

Conform  prevederilor  art.  63  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut la etapa de selecţie a dosarelor, pot
face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului la etapa de selecţie
a dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidați declarați admiși la etapa de selecţie a dosarelor vor susţine în data de 7 decembrie 2021,
ora  1000,  proba  scrisă a  concursului  de  recrutare,  la  sediul  Primăriei  comunei  Șotânga,  judeţul
Dâmboviţa.  

Verificarea identităţii candidatului în sala de concurs se va face pe baza cărţii de identitate.
Afişat astăzi:  24.11.2021, ora: 1500, la sediul Primăriei comunei Șotânga, judeţul Dâmboviţa,

precum și pe site-ul instituției..

                                              Secretar comisie concurs,
                                                            


