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Prezentul document, documentele atașate acestuia și implicit informațiile cuprinse în acestea conțin date confidențiale și cu caracter 
personal și sunt protejate de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum si de legislația română în vigoare.  

Documentele și/sau informațiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane 
autorizate să le primească și nu pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care sunt furnizate. Transferul/reproducerea sau divulgarea acestora 
către terți este strict interzisă, fiind posibilă fără aprobări prealabile doar în baza unui temei legal bine justificat. 

Dacă ați primit aceste documente și/sau informații în mod eronat vă solicităm ștergerea/distrugerea sau restituirea lor către titularul de 
drept.  

 
 

                                                                               

     Nr. 29/05/RU/26.03.2021 

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU 

 

 la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, 
consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic, Birou 
Juridic și Administrație Publică Locală, Direcția Juridic, Administratie Publică Locală, 
Registratură, Resurse Umane, Autorizare  Activități Comerciale și polițist local, clasa I, grad 
profesional debutant – Compartiment Control Comercial, Mediu și Disciplină în Construcții – 
Direcția Poliția Locală, Serviciul Circulație Rutieră, Control Comercial, Mediu, Disciplină în 
Construcții, Evidența Persoanei și Registratură, organizat de Primăria orașului Pantelimon la 
data de 25.03.2021 

 

Nr. 
crt. 

Nr. dosar de 
înscriere 

Funcția publică scoasă 
la concurs 

Punctaj 
obținut 

Rezultatul probei 
interviu 

1. 29535/08.03.2021 
polițist local, clasa I, 

grad profesional 
debutant 

71,66 ADMIS 

 

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 în atenția secretarul comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor, la registratura Primăria orașului Pantelimon din str. Sfântul 
Gheorghe, nr. 32, Oraș Pantelimon, jud. Ilfov. 

 

 

 

              Afisat azi  26.03.2021  ora  10:00  la sediul Primăriei orașului Pantelimon. 


