
PRIMĂRIA COMUNEI BLĂGEȘTI 

COMISIA DE CONCURS 

NR.  9896 DIN 06.10.2022 

 

 

ANUNŢ 

privind rezultatul selecției  dosarelor de înscriere depuse în vederea  participării la 

concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru 

funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal din 

Compartimentul Stare Civilă al U.A.T. comuna Blăgești, 

 respectiv în gradul profesional superior 

 

Având în vedere prevederile art. 50, alin. (2) din HGR nr. 611/2008, cu 

modificările și completările ulterioare,  comisia de concurs comunică următorul rezultat 

în urma selecției dosarelor depuse în vederea participării la examenul de promovare în 

grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție 

consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Stare Civilă al 

U.A.T. comuna Blăgești, respectiv în gradul profesional superior: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele și 

prenumele 

candidaților/ 

Numărul și 

data de 

înregistrare al 

dosarului 

Funcția publică 

deținută 

 

Funcția publică pentru 

care se organizează 

concursul de 

promovare în grad 

profesional imediat 

superior celui deținut 

Autoritatea 

publică 

organizatoare a 

concursului de 

promovare 

Rezultatul 

selecției 

dosarelor de 

concurs  

 

1. 
9522/ 

28.09.2022 

Consilier, clasa I, 

 grad profesional 

principal 

Consilier, clasa I, 

grad profesional 

superior 

Primăria 

Comunei 

Blăgești 

ADMIS 

Afișat astăzi, 06.10.2022, la avizierul autorității publice locale și pe pagina de 

internet a autorităţii publice organizatoare, respectiv https://www.primaria-

blagesti.net/informatii-publice/anunturi-concurs/  conform prevederilor art. 50 alin. (2) 

din HGR 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Proba scrisă se va susține în data de 20.10.2022 ora 10:00 la sediul Primăriei 

comunei Blăgești. 

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 concurs/examen. 
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