
COMUNA SCOARTA - JUDETUL GORJ
NR. 6082/ 26.04.2022
ORA: 09220

ANUNT

privind rezultatul selecliei dosarelor de concurs depuse
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a doud posturi
de executie vacante:

- pentru funclia contractuald de execu{ie vacantd de
debutant, din cadrul compartimentului cadastru, din aparatul
comunei Scoarla, judeful Gorj, cu durata normald a timpului de
ore/siptdm0nd,

de cdtre candidalii inscrigi la
aferente funcliilor contractuale

referent, treapta profesionall
de specialitate al primarului
lucru de 8 orelzi, respectiv 40

Nr.
Crt.

Numele gi prenumele candidatului/
Codul de identificare al

candidatului
Detalii functie Rezultat Observafii

1. 5887
referent, ffeapta

profesionala debutant.
compartimentul Cadastnr

"ADMIS'

) 5996
referent, teapta

profesionala debu tant,
conpartirnentul Cadastru

"ADMIS'

- pentru funcfia contractual[ de execulie vacantS
cadrul compartimentului registrul-agricol" din aparatul
Scoarla, judelul Gorj, cu durata normali a timpului
ore/sdpt[mdnd;

de consilier, treapta profesional[ I, din
de specialitate al primarului comunei
de lucru de 8 orelzi, respectiv 40

Nr.
Crt.

Numele gi prenumele candidatului/
Codul de identificare al

candidatului
Detalii functie Rezultat ObservaJii

l. 5935

consilier, fieapta
profesionala I.
compartiuientrll

Reeistml-Asricol

(ADMISTt

1 6035

consilier. treapta
profesionala I.
compartimentul

Resistrul-Asricol

..ADMIS"

Observafii:
Contestaliile cu privire la rezultatele selectiei dosarele de inscriere se pot depune la

sediul primdriei comunei Scoarla, localitatea Scoarla. strada Principald, nr.83, Judelul Gorj, in
termen de cel mult o zi lucrltoare de la data afigdrii rezultatului selectiei dosarelor.

Proba scrisl a concursului de recruta-re, din data de 05.05.2022, se va desfdEura la sediul
primdriei comunei Scoarfa, localitatea Scoarla, strada Principal[, nr.83, judelul Gorj, Corp B,
Sala De $edin!e, etajul 1

ora 09 :00, pentru funclia contractual[ de execulie vacanti de referent, tTeapta
profesionali debutant, din cadrul compartimentului cadastru'

ora 12:00, pentru funclia contractuall de execuli. uu.untd de consilier, treapta
profesional6 I, din cadrul compartimentului registrul-agricol.

SECRETARUL COMISTEI DE CONCURS:

Stamatoiu Ioana-Loredana - consilier - Compartim ne, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Scoarfa, judelul Gorj


