
 

 

Anexa I la P.V. nr. 2444/12.04.2022 

 

Centalizator nominal 

Privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere depuse de către candidații   înscriși  la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  funcției publice de conducere specifice 

vacante de secretar general al Primăriei comunei Vlădeni, județul Dâmbovița. 

Avand în vedere prevederile art. 50 alin. (2),  art. 671, din H.G. nr. 611/2008 privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, 

comisia de concurs, constituită prin dispoziția Primarului comunei Vlădeni, județul Dâmbovița nr. 

96/18.03.2022 în urma verificării dosarelor de înscriere depuse de către candidați, în vederea 

îndeplinirii condițiilor de participare solicitate în anunțul de concurs, stabilește următoarele:   

Nr. 

crt 

Numărul dosarului 

de înscriere al 

candidatului 

Functia publica de 

conducere pentru care 

candidează. 

Rezultatul 

selecției 

dosarului:  

Mențiune ( admis, respins, 

absent) 

 

1 

 

2352/08.04.2022 

 

Funcția publică specifică de 

conducere de Secretar 

general al U.AT.Vlădeni. 

 

 

RESPINS  

Nu îndeplinește condițiile 

prevăzute de art. 465 

alin.(3) și nici pe cele 

prevăzute de art.468 alin (2) 

din O.U.G. nr. 57/2019, 

modificată. 

 

2 

 

2355/08.04.2022 

 

Funcția publică specifică de 

conducere de Secretar 

general al U.AT.Vlădeni 

 

ADMIS  

În conformitate cu 

dispozițiile art. 615, alin (1), 

lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019, modificată. 

 

3 

 

2358/08.04.2022 

 

Funcția publică specifică de 

conducere de Secretar 

general al U.AT.Vlădeni 

 

RESPINS  

Având în vedere prevederile 

art. 615 alin. (1) lit.a) 

coroborat cu neîndeplinirea 

condițiilor prevăte de art. 

468 alin .(2)  din O.U.G. nr. 

57/2019, modificată. 

Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor sustine proba scrisă în data 

de 05.05.2022, ora 10: 00, la sediul Primăriei Vlădeni, Sala de sedintă, str. Principală ,nr. 152. 

Verificarea identității candidaților în sala de concurs se va face pe baza cărții de 

identitate.  

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel 

mult 24 ore de la afișare, conform art 63. din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare,  

Afișat astazi, 13.04.2022 ora: 10:00 la  sediul Primariei Vladeni și pe site-ul instituției la 

data de 14.04.2022 din motive tehnice.   

 

                                                                                                     Secretar comisie concurs 

                                                                                                      Inspector Guțu Mihaela  
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