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Nr. 9329 din 31.01.2022 

 

REZULTATE FINALE 

pentru concursul organizat în data de 31.01.2022, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentul Juridic 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 în data de 30.12.2021 a fost publicat concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcției publice de execuție, vacantă, de Consilier juridic, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Bod.  

 

A fost depus un singur dosar de înscriere sub nr. 3170/12.01.2022 în termenul legal prevăzut în anunțul de 

recrutare, respectiv data de 18.01.2022, ora 16.00.  

 

In data de 20.01.2022 s-a făcut selecția dosarelor de către comisia de concurs constituită conform Dispoziției 

nr. 333/13.12.2021 care declară că au fost îndeplinite condițiile de participare la concurs, candidatul înscris 

fiind declarat ”ADMIS”, fapt ce a fost consemnat în Procesul verbal nr. 8748/20.01.2022. 

 

Deoarece în data de 31.01.2022 la orele 10.00, dată stabilită pentru susținerea probei scrise, candidatul admis 

nu s-a prezentat pentru susținerea acesteia, comisia de concurs declară închisă procedura de recrutare pentru 

postul de Consilier juridic, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod.  

 

 
 

Rezultatul final a fost afișat la avizierul instituției — Primăria Bod - azi 31.01.2022, ora11.30. 

 

 

 

 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar _________________________________________________________________  

 

Membru: Crenguța BARBĂLATĂ, Inspector, SPCLEP Bod ________________________________________________________ 

  

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

 

Secretar : Magdalena VARGA, Inspector, Compartimentul Resurse Umane ______________________________________ 
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