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Nr. 31466 din 03.12.2021 

 

 

RAPORT FINAL 

al concursului organizat în data de 13.12.2021 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, Consilier 

juridic, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bod 

 

Anunțul privind organizarea concursului a fost publicat în Monitorul Oficial conform adresei cu nr. 

29150/10.11.2021 primită de la ANFP, în ziarul Monitorul Expres din data de 10.11.2021, pe portalul ANOFM 

în data de 10.11.2021 și a fost afișat la avizierul de la sediul Primăriei comunei Bod și pe site-ul acesteia, 

întocmindu-se Procesul verbal de afișare nr. 29177 din data de 10.11.2021. 

 

În anunțul afișat la avizierul Instituției au fost specificate : 

• Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs; 

• Condițiile generale și specifice necesare ocupării postului; 

• Probele de concurs; 

• Bibliografia și tematica aferentă pentru concurs; 

• Calendarul de desfășurare a concursului.  

 

Având în vedere faptul că perioada depunerii dosarelor de înscriere la concurs, respectiv 10.11.2021-

29.11.2021, a expirat și nu a fost depus niciun dosar de înscriere, comisia de concurs constituită conform 

Dispoziției nr. 263/18.10.2021 declară închisă procedura de recrutare. Postul de Consilier juridic rămâne vacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Președinte: Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect-șef ______________________________________________________________ 

 

Membru: Crenguța BARBĂLATĂ, Inspector, SPCLEP  __________________________________________________________ 

 

Membru: Elena NEGURĂ, Inspector, Compartimentul Taxe și Impozite, Serviciul Economic  __________________ 

 

Secretar: Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane _____________________________________ 
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