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Nr. 25821 din 03.08.2022 

 

 
REZULTATE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE 

pentru concursul de recrutare organizat în data de 08.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere 

vacantă, Șef Birou, clasa I, gradul II, din cadrul Biroului Economic al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod 

 

În conformitate cu prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) și art. 50, alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de concurs 

constituită conform Dispoziției nr. 178/15.06.2022 s-a întrunit în data de 03.08.2022 în vederea selectării 

dosarelor de concurs depuse. 

 
Pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef Birou,, clasa I, gradul II, din cadrul Biroului Economic al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, a fost depus 1 dosar de înscriere în termenul legal 

prevăzut în anunțul privind organizarea concursului. 

 

În urma verificării dosarelor de înscriere depuse în termenul legal, comisia de concurs a încheiat Procesul 

Verbal cu nr. 25721/03.08.2022 și anunţă obţinerea următoarelor rezultate:  

 

Nr.crt. Număr dosar înscriere / Data 

înscriere 

Rezultat selecție dosare 

admis/respins 

Observații(motivare respingere) 

1 25249/26.07.2022 ADMIS - 

 

Rezultatul selecției de dosare a fost afișat pe site și la avizierul instituției – Primaria comunei Bod – astăzi, 

03.08.2022, ora 15.30. 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații în termen de 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. 

 

 
Secretar comisie concurs, 

     Magdalena VARGA 
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