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Nr. 3921/25.05.2021

ANUNT 
privind rezultatul la selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de recrutare organizat in
data de 14.06.2021, proba scrisa , in vederea ocuparii unui post vacant, functie publica de
executie – inspector clasa I grad principal in cadrul compartimentului financiar contabil si
inspector clasa I grad debutant in cadrul compartimentului registru agricol din Aparatul de
specialitate al primarului comunei Posta Calnau, judetul Buzau.

Avand in vedere prevederile art .9-17 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor publice si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului public din sectorul bugetar platit din fonduri
publice modificat prin H.G 1027/2014, comisia de solutionare a contestatiilor comunica
urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

 Nr. 
Crt.

Indicativul dosarului de
inscriere a

candidatului *
Functia Publica

 Rezultatul     
selectiei 
dosarelor

 Observatii

 1  3795/19.05.2021

 Inspector, clasa I , grad 
principal-compartiment 
financiar contabil  Admis

 

2 3831/20.05.2021

Inspector clasa I , grad 
debutant- compartiment 
registru agricol Admis

Candidatii nemultumiti pot face contestatie , in termen de cel mult 24 de ore de la data
afisarii rezultatului selectiei dosarelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept (art.63 din H.G nr
611/2008).

Candidatii declarati admisi se vor prezenta pentru proba scrisa luni, 14.06.2021, ora 1000

la sediul U.A.T Posta Calnau.
Concursul va incepe la ora 10 00 .

       Afisat astazi, 25 .05 2021, ora 1500 , la sediu si pe site-ul U.A.T Posta Calnau .
   

Secretar comisie concurs,
                                                                                                 



*La publicarea rezultatului selectiei dosarelor s-a utilizat indicativul fiecarui dosar de inscriere in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016
al Parlamentului European si al Consiliului  din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia privind protectia si securitatea datelor
personale in vigoare.


