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Nr. 14730 din 26.04.2021  

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ 

la procedura probei scrise din data de 26.04.2021, a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de 

execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidență a Persoanelor al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod 

În conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, Comisia de concurs constituită conform Dispoziției nr. 97/02.03.2021 s-a întrunit 

în data de 26.04.2021 în vederea susținerii probei scrise. 

 

În urma corectării lucrărilor scrise comisia de concurs anunță obținerea următoarelor rezultate: 

 

Nr. crt. Număr dosar depus de candidat Lucrarea nr. Punctajul 

obținut 

Rezultatul 

1 13450/08.04.2021 L2 9,83 puncte RESPINS 

2 13706/12.04.2021 L1 2,40 puncte RESPINS 

3 13748/13.04.2021 L3 58.50 puncte ADMIS 

4 13768/13.04.2021 L4 90,50 puncte ADMIS 

 

Rezultatul probei scrise a fost afișat pe site și la avizierul instituției — Primăria Bod – azi 26.04.2021, ora 14.00 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în termen de cel mult 24 de ore de la 

afișarea rezultatelor, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, la secretarul comisiei de concurs, d-na 

Magdalena VARGA. 

Proba de interviu va avea Ioc în data de:  29.04.2021, ora 10.00  

 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Președinte: Daniela-Laura AXENIE, Secretar General UAT ____________________________________________________ 

 

Membru: Maria SPANACHE, Inspector, Compartimentul Urbanism  _________________________________________ 

 

Membru: Simona MANASIN, Șef Serviciu Stare Civilă, DJCEP Bv _____________________________________________ 

 

Secretar comisie: Magdalena VARGA, Inspector, Resurse Umane ____________________________________________                                
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