
PRIMĂRIA COMUNEI ȘOTÂNGA
COMISIA DE CONCURS
NR. 14393  din  06.09.2021

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 15 septembrie 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.171/10.08.2021, precum și în baza
adresei Consiliului Județean Dâmbovița nr. 17989/04.08.2021  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:  Consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartimentul patrimoniu,
administrarea  domeniului  public  și  privat;  Inspector,   clasa  I,  grad  profesional  asistent  –
Compartimentul venituri; Inspector,  clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul cheltuieli, în
vederea îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice solicitate în anunţul de concurs, stabileşte următoarele:

Consilier,  clasa  I,  grad  profesional  asistent  -  Compartimentul  patrimoniu,  administrarea
domeniului public și privat;
Nr.
crt.

Nr. de înregistrare al dosarului de
înscriere la concurs

Rezultatul selectării
dosarelor de înscriere

Motivele respingerii

1 Nr. 13869 ADMIS -

Inspector,  clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul cheltuieli
Nr.
crt.

Nr. de înregistrare al dosarului de
înscriere la concurs

Rezultatul selectării
dosarelor de înscriere

Motivele respingerii

1 Nr. 13695 ADMIS -
2 Nr. 13917 ADMIS -

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.

Candidatul  declarat  admis  la  etapa de selecţie  a  dosarelor  va susţine în  data  de  15 septembrie  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: 06.09.2021, ora: 1540, la sediul Primăriei comunei Șotânga, judeţul Dâmboviţa.

                                              Secretar comisie concurs,

                                                                   


