
PRIMĂRIA ORAŞULUI VIDELE
JUDEŢUL TELEORMAN
COMISIA DE CONCURS

                                                TABEL NOMINAL

          Cu rezultatele interviului la concursul din data de 30.08.2022 pentru ocuparea funcţiei publice
de  conducere vacantă de şef al Serviciului Poliţia Locală

Nr.
crt.

Numărul de
înregistrare

atribuit dosarului
de înscriere la

concurs¹

Funcţia publică Punctaj obţinut
proba interviu

Rezultatul probei
interviu

1 13835
Şef Şerviciu Poliţia

Locală
89.4 ADMIS

       ¹Conform art.  67¹  din  HG nr.  611/2008,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare:  Afișarea
rezultatelor  obținute  de  candidați  la  probele  concursului,  precum  și  afișarea  rezultatelor
soluționării  contestațiilor  și  a  rezultatelor  finale  ale  concursului  se  realizează  folosindu-se
numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

       Afişat azi, 02.09.2022, ora 14:45

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora
afișării rezultatului probei interviu, care se depune la registratura Primăriei Oraşului Videle, str.
Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman.

Secretar comisie concurs



PRIMĂRIA ORAŞULUI  VIDELE
JUDETUL TELEORMAN
COMISIA DE CONCURS

Rezultatul final
obţinut de candidaţi la concursul organizat la data de 30.08.2022 - proba scrisă 

 

Nr.
crt.

Numărul de
înregistrare

atribuit dosarului
de înscriere la

concurs¹

Funcţia publică
Punctaj
proba
scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultatul
pentru

ocuparea
postului

1 13835
Şef serviciu- Serviciul Poliţia

Locală
88.4 89.4 177.8 ADMIS

2 13854
Şef serviciu- Serviciul Poliţia

Locală
64 - 64 RESPINS

       ¹Conform art. 67¹ din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, 
precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare 
atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

       Afişat azi, 02.09.2022, ora 14:45
Candidații nemulțumiți pot face contestație,  în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului final, care se depune la

registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman.

Secretar comisie concurs


