
INSTITUȚIA PREFECTULUI -  JUDEȚUL DOLJ 

 

Rezultatul 

 

probei de selectie a dosarelor  desfăşurată în data de 13.09.2019  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice vacante de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Verificarea Legalității Actelor, 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Functia Rezultatul Observaţii 

1 
RADU MONICA 

 

consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului Verificarea 

Legalității Actelor 

ADMIS  

 
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 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, Lupu Daniela având funcția de  expert in cadrul Compartimentului resurse Umane si Arhivă. 
� Afişat astăzi  13.09.2019  ora  12:50 la sediul Instituției Prefectului- jud. Dolj si pe site-ul oficial.  

 
 

SECRETARUL  COMISIEI DE CONCURS 
LUPU DANIELA 

 
 
 
 
 
 
 



INSTITUȚIA PREFECTULUI -  JUDEȚUL DOLJ 

 

Rezultatul 

 

probei de selectie a dosarelor  desfăşurată în data de 12.09.2019  la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice vacante de: 
 
1.consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Servicii Publice Deconcentrate și de Utilități 
Publice 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Functia Rezultatul Observaţii 

1 
RADU MONICA 

 

consilier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul 

Compartimentului Servicii Publice 
Deconcentrate și de Utilități 

Publice 

ADMIS  

2 
ANGHEL CRISTIANA 

ELENA 

consilier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul 

Compartimentului Servicii Publice 
Deconcentrate și de Utilități 

Publice 

ADMIS  

 
2.referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Functia Rezultatul Observaţii 

1 
SPÎNU FLOREA 

 

referent, clasa III, grad 
profesional superior în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane 
și Arhivă 

ADMIS  



Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Functia Rezultatul Observaţii 

2 
ȚURLICĂ THEODOR 

CRISTIAN 

referent, clasa III, grad 
profesional superior în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane 
și Arhivă 

ADMIS  

3 
MITRACHE PAULA 

 

referent, clasa III, grad 
profesional superior în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane 
și Arhivă 

ADMIS  

4 
ANGHELACHE 

MARIA MARILENA 
 

referent, clasa III, grad 
profesional superior în cadrul 

Compartimentului Resurse Umane 
și Arhivă 

ADMIS  

 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 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, doamna Cimpueru Florina având funcția de  consilier in cadrul Compartimentului Financiar-
Contabilitate 
� Afişat astăzi  13.09.2019  ora  12:50  la sediul Instituției Prefectului- jud. Dolj si pe site-ul oficial.  

 
 

SECRETARUL  COMISIEI DE CONCURS 
CIMPUERU FLORINA 


