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Rezultatul SELECŢIEI DOSARELOR  
de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante 

organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în data de 24.08.2022 

 

 
 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea de Guvern 

nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere : 

 

Nr. 

crt. 

Nr. și data 

dosarului 

Funcția publică de 

execuție vacantă  

supusă recrutării 

Rezultat 

selecţie dosare 
Observații 

1 15913/18.07.2022 

Polițist local clasa III, 

grad profesional 

Superior – Serviciu 

Poliție Locală 

ADMIS --- 

2 15912/18.07.2022 

Polițist local clasa III, 

grad profesional 

Principal – Serviciu 

Poliție Locală 

ADMIS --- 

3 15354/19.07.2022 

Polițist local clasa III, 

grad profesional 

Principal – Serviciu 

Poliție Locală 

ADMIS --- 

4 15137/15.07.2022 

Polițist local clasa I, 

grad profesional 

Superior – Serviciu 

Poliție Locală 

RESPINS 

nerespectare condiții 

vechime conf. art. 

468 alin (1) lit. c) 

din Codul 

administrativ 
 

 

▪ Candidații declarați admiși vor susține proba sportivă suplimentară (eliminatorie) în data de 

11.08.2022 ora 10:00 la sediul stadionului local Ștefăneștii de Jos din str. Stadionului nr. 1, 

comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov 

▪ Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore 

de la afișare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea de Guvern nr. 

611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și 

completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. 
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▪ Afișat astăzi, 08.08.2022, ora 15.30 la sediul Primăriei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești 

nr. 116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. 

 

 

 

Secretar Comisie, 

Grigore Georgiana Adriana – Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos 


