
   
  

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA RUȘEȚU 

Tel.: 0238 733104, fax: 0238 733179 
Str. 1 Decembrie 1918, nr.33, localitatea Ruşeţu, judeţul Buzău 

 
 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data 
de 21.07.2022, ora 10:00, pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție  
vacante de : 

 
- consilier, clasa I, grad profesional superior, ID funccție - 360523 din Compartimentul 

financiar contabil, impozite si taxe locale; 
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, ID funcție - 360529 din Compartimentul 

financiar contabil, impozite și taxe locale;  
- inspctor, clasa I, grad profesional asistent, ID funcție- 403301 din Compartimentul 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
 
 din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu, 

 
Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu 
modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale 
selecţiei dosarelor de înscriere: 

 
Nr. 
crt. 

Nr. Formular de înscriere /Funcţia 
publică/Structura 

Rezultatul 
selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 
dosarului 

1 4135/29.06.2022 / Inspector, clasa I, 
grad profesional asistent / 
Compartimentul financiar contabil, 
impozite si taxe locale 

Admis  - 

 
 

Pentru funcțiile publice de execuție  de 
- consilier, clasa I, grad profesional superior, ID funccție - 360523 din Compartimentul 

financiar contabil, impozite si taxe locale și 
- inspctor, clasa I, grad profesional asistent, ID funcție-403301 din cadrul 

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
 
nu au fost depuse cereri (formulare de inscriere) de înscriere la concurs. 

 
§ Candidaţul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10.00, la sediul 

comunei Rușețu din strada 1 decembrie 1918, nr.33, sala de ședințe. 
 



   
  

§ Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute poate 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. 
 

§ Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare, comisia de concurs va aduce la cunoștință publică prin afișare pe 
pagina de internet a comunei Rușețu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere. 
 
 
Afişat astăzi, 12.07.2022, ora 15:30 la sediul comunei Rușețu și pe pagina de internet 
a comunei Rușețu 

 
 

Secretar, 
Snae Doinița 

 


