
COMUNA SCOARTA- JUDETUL GORJ
NR. 6535/0s.05.2022
ORA: 15 :20

REZULTATE PROBA SCzuSA

la concursul de recruth're organizat in data de 05.05.
perioad[ nedeterminatd a postului aferent func{iei
treapta profesionali I, din cadrul Compartimentului
primarului comunei Scoarta, judeful Gorj, cu durata
40 ore/siptimdnd :

2022 (proba scris[), ora 1200, pentru ocuparea, pe
contracfuale de execufie vacante de Consilier,
Registrul-Agricol, din aparatul de specialitate al
normald a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv

Nr.
crt.

Numele qi prenumele candidatuluil
Codul de identificare al

candidatului
Detalii functie Rezultat Punctaj Observa{ii

5935

Consilier, treapta
profesionalzl I,

Compartimentul Registrll-
Aencol

"ADMIS'
72,00

PUNCTE

2 6035 ABSENT

Observafii:
Dupi afigarea rezultatelor oblinute la proba scris6, candidatul nemulqumit poate face

contestatie, in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afigdrii rezultatului probei scrise, la locul
desfiqurlrii concursului, sub sancfiunea decdderii din acest drept, potrivit art. 3I din H.Gv. nr. 286
din 23 martie 201I (*actualizat*) pentru aprobarea Regulbmentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcliilor
contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

Interviul se va susfine, cu respectarea prevederilor art.24 alin.(5) gi (6) din din H.Gv. nr. 286
din 23 martie 20Il (xactualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcJiilor
contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile gi completirile
ulterioare, in data de 09.05.2022, ora 1100, la sediul primdriei comunei Scoarfa, localitatea Scoa4a,
strada Principald, nr,83, judepl Gorj, Corp B, Biroul Resurse-Umane, etajul l.

SECRETARTJL COMISTEI
Stamatoiu Ioana-Loredana,

aparatul de specialitate al primarului

DE CONCURS:
consilier, in cadrul C esurse-IJmane, din
comunei Scoarfa, j udetul


