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În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 

 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 
 EXAMENUL DE   PENTRU  PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita funcțiiIor publice 

rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate în baza art.618 alin.22 din Codul 
Administrativ, cu modificările și completările  

 
        Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit. a) și art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 
privind organizează examen numită prin Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.37 din 04.02.2022 comunică 
următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 
 

NR. 
CRT. NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ATRIBUIT DOSARULUI 

REZULTATUL 
SELECŢIEI 

DOSARELOR 

MOTIVUL 
RESPINGERII 
DOSARULUI 

1.                  1033/22.II.2022 ADMIS - 
      
       Candidaţii declaraţi admişi conform art. 618 alin.(11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
vor susţine proba scrisa  în data de 15.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Adunați. 
      Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la 
afişare, conform prevederilor art. 618 alin.(16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate 
cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor. 
      Afişat astăzi 10.03.2022, ora 13.00, la sediul Primăriei comunei Adunați și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro  
 

Secretar comisie, 
   Voinea Gabriela Madalina   

   
       CONSTANTIN-ADRIAN PINȚĂ 
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