ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMI-INA INDEPENDENTA
Rezultatul probei praotice

a

concursului/examenului de recrutare pentru ocuparea ocuparea posturilor
vacante organizate pentru funcfiile contractuale de executie de SOFER II (
CONDUCATOR AUTOSPECIALA f . S.f .; din cadrul compartimentului Serviciul
voluntar pentru situatii de urgentd din aparatul de specialitate al primarului
comunei Independenfa, j udetul Galati
Avdnd in vedere prevederile art. 30 alin(3) din Hotdr6rea Guvemului nr. 28612011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz6tor funcliilor ontractual
qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri publice, comisia de
concurs/examen comunicd urmdtoarele rczultate ale probei practice :

Nr.
Crt.

1

Numdrul de
inregistrare
atribuit
dosarului de
inscriere
la concurs/Data
inresistrdrii
7090108.tt.202r

Funcfia
contractuala/Gradul
/Serviciul unde
candideazd"

SOFER II ( CONDUCATOR
AUToSPECTALA R.s.r.; ain

Punctajul
obtinut la
proba
practica

Rezultatul
Probei
practice

100

Admis

100

Admis

cadrul compartimentului
ServiciuI voluntar pentru
situalii de urgenJI

2

7093108.tt.2021

SOFER II ( CONDUCATOR
AUToSPECIALA r.s.r.; oin
cadrul compartimentului
Serviciul voluntar pentru
situatii de ureenttr

Candidafii declarali admiqi vor sustine proba scrisd in data de 22.11.2021 ora 10oo, la
sediul comunei Independenfa, judetul Gala]i
Candidafii nemul]umiti de rezultatele ob]inute pot formula contestatie in termen de cel
mult o zi lucratoare afisarii rezultatului probei scrise, conform art. 3l din Hotdrdrea
Guvernului rr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl6tit din fonduri
publice, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Crdciun
Mihaela Jana - secretar general comunl

Afisat astazi, 22.11.2021, ora

,

9.45,

la

sediul U.A.T.C.INDEPENDENTA,

JUDETUL GALATI
Secretar comisie, Crdciun Mihaela Jana - secretar gerieral comund
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