Document afigare selecfie dosare

Nr. 7664108.12.2021
Rezultatul selec(iei dosarelor de inscriere la
concursul de recrutare pentru ocuparea funcfiei publice de execufie vacanti de inspector,
clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului Regitraturi qi Relafii cu
Publicul qi Pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Independenfa, judetul Galafi din data de 17,12,2021

Avdnd in vedere prevederile art,40 alin(l) lit. a) gi art. 50 alin(2) din Hotirdrea Guvernului nr.
61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor
publici, cu modific6rile gi completdrile ulterioare, in urma selecfiei dosarelor depuse de candidafi
la concursul de de recrutare pentru ocuparea funcfiei publice de execufie vacantl de

inspector, inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului
Regitraturl qi Rela{ii cu Publicul Ei Pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Independen{a, judetul Galafi,
judetul Gala[i, comisia de concurs numiti prin Dispozifia Primarului nr. 149126,10.2021,
comunicd urmdtoarele rcntltate ale select[rii dosarelor de inscriere :
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Rezultatul
crt.
inregistrare atribuit
publicl/Gradul selecfiei dosarelor
dosarului de inscriere
I
la concurs lData
Serviciul unde

inresistririi
I

761s106.t2.2021

candideazi
inspector, clasa
I, grad
profesional

fii
Nu indeplineqte
condifia de vechime
in specialitatea
studiilor necesare
exercitlrii func{iei
publice Nu indeplinegte
condilia de vechime
in specialitatea
studiilor necesare
exercitdrii funcfiei
publice -

Respins

asistent in

'

Motivul
respingerii
dosarului/Observa

cadrul
compartimentul
7620106.12.2021
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Candidalii declarafi admigi vor susfine proba scris6 in data de ...., ora ..., la sediul

U.A.T. Comuna Independenfa, j udetul Galati.
Candidafii nemullumifi de rezultatul obtinut pot formula contestafie in termen de cel mult
24 de ore de la data afigirii rezultatului selecfiei dosarelor, conform art, 63 din Hotdrdrea
Guvernului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarca gi dezvoltarea
carierei funcJionarilor publici, cu modificirile gi completdrile ulterioare, caro se depune la
secretarul comisiei de solufionare a contestafiilor, Crdciun Mihaela Jana- secretarul
general al comunei Independenfa, judetul Galati
Afigat astdzi,08.I2..202l, ora 13, la sediul U.A.T.Comuna Independenfa, judetul Galati
si pe pagina de internet a U.A.T.Comuna Independenfa, judetul Galati
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