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Nr. 27033/23.11.2022 
 

Rezultatul SELECŢIEI DOSARELOR de înscriere la examenul de promovare în grad 

profesional imediat superior următor celui deținut, organizat de către Primăria Ștefăneștii de 

Jos în data de 07.12.2022 

 

 

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

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 

propusă promovării în grad 

profesional imediat superior 

următor celui deținut 

Rezultat 

selecţie 

dosare 

Observații 

1 
Nr.26415/16.11.2022 

Inspector, clasa I, grad profesional 

Principal – Serviciul Public 

Comunitar de Evidența 

Persoanelor 

 

ADMIS 

 

- 

2 
Nr.26413/16.11.2022 

Polițist local clasa I, grad 

profesional Principal – 

Serviciul Poliție Locală 

 

ADMIS 

 

- 

3 
Nr.26414/16.11.2022 

Referent, clasa III, grad 

profesional Asistent – 

Compartiment Mediu și 

Transport 

 

ADMIS 

 

- 

 

▪ Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 07.12.2022 ora 11:00 la sediul 

Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești nr. 116, 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 a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului 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. 

▪ Afișat astăzi, 23.11.2022  la sediul Primăriei Comunei Ștefăneștii de Jos din Șos. Ștefănești nr. 116, 

comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. 

 

!!! Pe toată durata derulării probei scrise, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea 

vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la 

distanță. 

     Secretar Comisie, 

Grigore Georgiana Adriana – Referent Asistent Primăria Ștefăneștii de Jos 
 


