
OARTA - JIJDETUL GORJ

REZULTATE PROBA SCRISA
.:

la examenul de promovare in grad profesional imediat celui delinut de funclionarii publici din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarfa, judeful Gorj, pentru func{ia publicd de
execulie de Consilier, Clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Achizigii Publice,
Protec(ia Mediului qi Administrativ, prob[ desfEqurat5. in data de 1 1. 10.2021, ora 08:00

Nr.
crt.

Numele gi prenumele
candidatulrri/ Codul de

identifi care al candidatului
Detalii funcfie Rezultat Punctaj Observafii

I 13428
Consilier, Clasa I,
gradul prof'esional

pnncipal
"Admis" 85,00

ouncte

Observafii:

Dupb afigarea rezultatelor obtinute la proba scris6, candidatul nemullumit poate face
contestalie, in termen de cel mult24 de ore de la data qi ora afiqdrii rezultatului probei scrise, la locul
desfigurdrii concursului, sub sancliunea decdderii din acest drept, potrivit art. 63 din H.G.
nr.61l/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funcfionarilor
publici, cu modificirile gi completirile ulterioare.

Interviul se va susline, cu respeclarea prevederilor art.56 alin.(1) qi (2) din H.G. nr.61112008
pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei funclionarilor publici, cu
modificirile qi completdrile ulterioare, in data de 13.L0.2021, ora 1000, la sediul Primdriei Comunei
Scoarta, localitatea Scoarfa, strada Principald, nr.83, iudeful Gorj, Corp B, Sala de $edinfe, etaj 1.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCI.IRS:

loana-Loredana Stamatoiu, Consilier, Clasa I, gradul profesional principal, in cadrul
esurse-IJmane, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarfa, judetul
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REZULTATE pRoBA scnrsA

la examenul de promovare in grad profesional imediat celui delinut de funcfionarii publici din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarfa, judelul Gorj, pentru funclia publicd de
execu{ie de Consilier Juridic, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Juridic, prob6
desfrqurati in data de 1 l. 10.2021, ora I I :OO

Nr.
crt.

Numele gi prenumele
candidatului/ Codul de

identificare al candidatului
Detalii funcfie Rezultat Punctaj Observatii

13430
Consilier Juridic,

Clasa I, gradul
profesional prrrcipal

"Adtuis" 90,00
Puncte

Observafii:

Dupd afigarea rezultatelor oblinute la proba scris6, candidatul nemulpmit poate face
contestafie, in termen de cel mult24 de ore de la data gi ora afigdrii rezultatului probei scriie, la locul
desfrgur[rii concursului, sub sancfiunea decdderii din acest drept, potrivit art. 63 din H.G.
nr'67112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei funcfionarilor
publici, cu modificlrile gi completirile ulterioare.

Interviul se va susfine, cu respectareaprevederilor art.56 alin.(1) gi (2) dinH.G. nr.61l12OOS
pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei func{ionarilor publici, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare, in data de 13,L0.2021, or.a 11m, la sediul Primdriei Comunei
Scoarta, localitatea Scoarfa, strada Principald, nr.83, judelul Gorj, Corp B, Sala de $edinte, etaj 1.

SECRETARUL COMISMI DE CONCTIRS:

Doamna Georgiana-Bianca STAMATOIU - Consilier, Clasa I, gradul profesional asistent,
cadrul B iroului Achizitii Publice, Proteclia Mediului\lldministrativ, din aparatul de specialitate
Primarului Comunei Scoarfa, judeful Gorj,

in
al



PRTMARTA CO JTJDETUL GORJ
NR. /nft)J /

REZULTATE PROBA SCRISA

Doamna Epure Georgeta-Adriana, Consilier, Clasa I, gradul profesional asistent, in cadrul

Comparti l-Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Scoarta,
judelul G

.
la examenul de promovare in grad profesional imediat celui definut de funcfionarii publici, din
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Scoarfa, judelul Gorj, pentru funclia publicd de

execufie de Consilier, clasa I, gradul profesional superior - Compartimentul Resurse-Umane, probd
desfigurati in data de 11.10.2021, ora l4:00

Nr.
crt.

Numele gi prenumele
candidatului/ Codul de

identifi care al candidatului
Detalii funcfie Rezultat Punctaj Observatii

I 13432
Consilier, Clasa I,
gradul profesional

sLlDenor

"Admis" 90,00
Puncte

Observafii:

Dup[ afiqarea rczuhatelor oblinute la proba scrisl, candidatul nemulpmit poate face

contesta{ie, in termen de cel mult24 de ore de la data qi ora afigdrii rezultatului probei scrise, la locul
desfbgurdrii concursului, sub sancfiunea decdderii din acest drept, potrivit art. 63 din H.G.
nr.6lll2008 pentru aprobarea normelor privind organrzarea gi dezvoltarea carierei functionarilor
publici, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Interviul se va susfine, cu respectarea prevederilor art.56 alin.(1) Ei (2) din H.G. nr.611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carie-rei funclionarilor publici, cu

modificdrile Ei completdrile ulterioare, in data de 13.10.2021, ora I2M,la sediul Primdriei Comunei
Scoarfa, localitatea Scoarla, strada Principall, nr.83, judegul Go{, Corp B, Sala De $edin{e, etaj 1.

SECRETARUL COMISItrI DE CONCURS:


