CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
SECRETARIAT COMISIE DE CONCURS
Nr. 3.606/08.02.2022

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție
definitive vacante de consilier juridic, studii superioare, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații Interne și Internaționale,
Direcția Generală Juridică și Relații Internaționale

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2), precum și ale art. 67^1 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr.
crt.

Număr dosar de înscriere

Rezultat
selecţie

Motivul respingerii
dosarului

1.

2.165

„admis“

-

2.

2.541

„admis“*

-

3.481

„admis“*

-

* Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului,
sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare.

fișare, respectiv până la data de 01 iulie 2021, ora 1630.

Afişat astăzi, 08.02.2022, ora 1400, la sediul Consiliului Județean Neamț și pe pagina
de internet cjneamt.ro, la secțiunea aparat propriu/posturi scoase la concurs aparat propriu.
Accesul persoanelor în incinta instituției este permis doar celor care fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare sau care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv care se află între sfârșitul perioadei de izolare și până la a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor art. 11 alin (4) din Anexa
nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 171/03.02.2022.

Secretar comisie concurs
Teacu Elena – consilier
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