
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 

P a g i n a  1 | 1 

 

Nr. 2862 din 11.01.2022 

 

REZULTATE PROBA SCRISĂ 

la procedura probei scrise din data de 10.01.2022, a concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de 

execuție vacante, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Economic, Compartimentul 

Executare Fiscală 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. 320/17.11.2021 s-a 

întrunit în data de 10.01.2022 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 32381/15.12.2021 L2 61.58 puncte ADMIS 

2 32953/21.12.2021 L1 23.50 puncte RESPINS 

 

Rezultatul probei scrise a fost afișat pe site și la avizierul instituției — Primăria Bod – azi 11.01.2022, ora 9.00. 

 

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:  14.01.2022, ora 10.00.  

 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Președinte: Georgeta-Antonela ANCU, Inspector, Compartimentul Contabilitate, Serviciul Economic ___________  

 

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

  

Membru: Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier achiziții publice, Serviciul Economic ______________________________ 

 

Secretar : Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane ______________________________________ 
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