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REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul de recruihre organizat in data de 05.05.2022 (probascrisd), ora 0900, pentru ocuparea, pe
perioadb nedeterminati a postului aferent funcfiei contractuale de execu{ie vacante de Referen!
treapta profesionald debutant, din cadrul Compartimentului Cadastru, din aparatul de specialitate al
primarului comunei Scoarta, judeful Gorj, cu durata normald a timpului de lucru de 8 orelzi, respectiv
40 ore/siptdmAnd :

Obseruafii2 ,
Dupi afigarea rezultatelor oblinute la proba scris[, candidatul nemullumit poate face

contesta{ie, in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afig[rii rezultatului probei scrise, la locul
desfrguririi concursului, sub sancliunea decdderii din acest drept, potrivit art. 31 din H.Gv. nr.286
din 23 martie 2011, (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcJiilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modific6rile gi completirile
ulterioare.

Interviul se va susline, cu respectarea prevederilor art.24 alin.(5) qi (6) din din H.Gv. nr. 286
din 23 martie 201I (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor funcJiilor
contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalulsi contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, cu modificdrile qi completirile
ulterioare, in data de 09.05.2022, ora 1000, la sediul primdriei comunei Scoarla, localitatea Scoa4a,

stradaPrincipali,nr.83,judelulGorj,CorpB,BiroulResurse-Umane,etajul l.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS:
Stamatoiu Ioana-Loredana, consilier, in cadrul Compar!
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aparatul de specialitate al primamlui comunei Scoar{a, judequl Gorj


