
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI 

COMISIA DE CONCURS 

NR. 9122 DIN 19.09.2022 

 

ANUNŢ 

privind rezultatul selecției  dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției 

publice de execuție vacante  

auditor, clasa I, grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăgești  

 

 Având în vedere prevederile art. 50, alin. (1) din HGR 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare,  comisia de concurs a fost convocată pentru selecția dosarelor de înscriere la concursul 

organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante auditor, clasa I, grad profesional asistent 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăgești.  

În temeiul art. 50, alin. (2) din HGR 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, 

secretarul comisiei de concurs comunică rezultatul privind selecția dosarelor de înscriere la concursul 

organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante auditor, clasa I, grad profesional asistent 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăgești: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele și prenumele 

candidaților/Numărul și 

data de înregistrare al 

dosarului de înscriere la 

concurs* 

Funcția publică de 

execuție vacantă pentru 

care se organizează 

concursul 

Autoritatea publică 

organizatoare a 

concursului de 

promovare 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor de 

concurs 

1. 7961/06.09.2022 Auditor, clasa I,  

grad profesional asistent 

Primăria comunei 

Blăgești 

ADMIS 

2. 8377/12.09.2022 ADMIS 

 

Afișat astăzi, 19.09.2022, la avizierul și pe pagina de internet a autorităţii publice 

organizatoare, la secțiunea special creată in acest scop, respectiv https://www.primaria-

blagesti.net/informatii-publice/anunturi-concurs/ . 

 Conform art. 63 din HGR nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare se poate face 

contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul 

desfăşurării concursului, respectiv Primăria comunei Blăgești, Compartiment Administrație și Relații 

publice, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 În data de 21.09.2022, ora 11:00 are loc proba scrisă la sediul Primăriei comunei Blăgești din 

Str. Aleea Școlii, Nr. 1 – Sala Căminul Cultural. Conform art. 53 alin. (2) din HGR nr. 611/2008 

actualizată  verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate 

sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la 

efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii 

de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

Oprea Cristina 

 

 

 

 

 

Notă 

*In conformitate cu prevederile  Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autorităţile competente […], precum şi privind libera circulaţie a acestor date și art. 67^1 din HGR nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare, 

rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisă și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de înscriere la examen/concurs. 

https://www.primaria-blagesti.net/informatii-publice/anunturi-concurs/
https://www.primaria-blagesti.net/informatii-publice/anunturi-concurs/

