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Nr. 3212/07.0G.2017

Comisia de examen/concurs constituită conform Dispoziţiei
Nr iZi/l7 05 20i7
Rezultatul selecţiei dosarelor de inscriere la
examenul/concursul de Inspector, cls |, grad profesional debutant —
COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE si Politist local, cls |, grad
profesional debutant— BIROU POLITIE LOCALA organiz pentru
ocuparea funcţiilor de execuţie vacante in cadrul Primar i Valea
Ramnicului
Având în vedere prevederile

an 40 alin(l)

III

a) şi art 50 alin(2) din

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 priVind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică următoarele
rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere
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Rezultatul
selecţiei

Funcţia publică

\
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37

…,f Cristian
„f
Stanciu
Danut
,

Compartiment
impozite si taxe
Inspector, clasa I,
gradul profesional
debutant —
Compartiment

»

*

Lipsa studii de

specialitate
conform

cerintelor din
anunt

Admis

lţţippzlte si taxe

,
*…,Luciana
Matache

dosaruluif

Respins

debutant —

*

respingerii

dosarelor

Inspector, clasa I,
gradul profesional

Chircu Ana Maria

Motivul

Inspecton clasa Ii
gradul profesional

-

Admis

-

Admis

-

debutant —

4v

Ilie

Loredana

Nicoleta
5

Compartiment
impozite si taxe

Politist local. clasa I,
gradul profeSional

debutant — Birou

,

Curea Catalin

politie locala
Poiitist local clasa

l

,

gradul profesional

debutant — Birou
politie locala
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Admis

,

-

,

- Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în
14 06 2017„ ora 10, la sediui Primariei Valea Ramnicului
-

'

data de

Candidaţii nemulţumiţi de rezultateie obţinute pot formula contestaţie
in termen de 24 de ore de la afişare, conform an 63 din Hotărârea
Guvernului nr 611/2008 priVind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionariior publici, care se depune la secretarui comisiei de
soluţionare a contestaţiiior.
Afişat astăzi 07.06.2017, ora 15. la sediu! Primariei Valea Ramnicului

Secretar,
Iordachescu '

