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Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare pentru ocuparea unor  funcţii publice de execuţie vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dolhasca, judeţul Suceava în  

data de 30 iunie  2022, orele 11.00 

 

 

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și alin. (2) din  HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 

iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele 

rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

1. Compartiment Financiar Contabil: 

2. Compartiment Asistență socială și autoritate tutelară: 

3. Compartiment  Camera Agricolă 

4. Compartiment  Unic de Avizare și Protecția Mediului 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecția dosarelor pot formula contestaţie, 

în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul 

desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept conform prevederilor art. 63 din  

HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30.06.2022, ora 11, la sediul 

primăriei oraşului Dolhasca, Jud. Suceava. 

  Afişat astăzi, 23.06.2022 la sediul primăriei oraşului Dolhasca, Jud. Suceava și pe site-ul 

primăriei : www.primariadolhasca@yahoo.com. 

 

Secretar comisie concurs, 

Mihalache Valentina  

Nr. 
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1. 8696/08.06.2022 REFERENT SUPERIOR PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 
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dosar/ID 

Funcţia publică pentru 

care s-a înscris  
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publică 
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1. 8621/06.06.2022 INSPECTOR 

DEBUTANT 

PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 
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dosar/ID 
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care s-a înscris  
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1 8604/06.06.2022 INSPECTOR ASISTENT PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 

2 8670/08.06.2022 INSPECTOR ASISTENT PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 

3 9050/20.06.2022 INSPECTOR ASISTENT PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 
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1 8613/06.06.2022 INSPECTOR ASISTENT PRIMARIA DOLHASCA ADMIS 


