
 

 
PRIMARIA ORAS CORABIA              Nr. 11314/30.06.2022 

SECRETARIATUL COMISIEI DE EXAMEN 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE 

la  concursul de recrutare organizat de Primaria Oras Corabia pe data de  30.06.2022 (proba scrisă) 

pentru ocuparea funcției publice vacante de executie de: 

   - 1 post auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului AUDIT 

   - 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul biroului AGRICOL 

   - 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul serviciului RESURSE 

     UMANE, SALARIZARE, I.T., PROIECTE  

   - 2 posturi  inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul serviciului IMPOZITE ŞI 

     TAXE LOCALE 

   - 1 post  inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul serviciului IMPOZITE ŞI  

     TAXE LOCALE. 

 

 

Nr. 

crt.  

Numărul de înregistrare 

al dosarului de înscriere 

al candidatului  

Funcția publică pentru  

care candidează    

Rezultatul 

selecției 

dosarelor 

 

Motivul  

respingerii 

dosarului 

 

1.   

9682/06.06.2022 

inspector, clasa I, grad profesional 

asistent, în cadrul biroului AGRICOL 

 

ADMIS 

 

- 

 

2.   

 

10300/16.06.2022 

inspector, clasa I, grad profesional 

debutant, în cadrul serviciului 

RESURSE UMANE, SALARIZARE, 

I.T., PROIECTE 

 

 

ADMIS 

- 

 

3.   

10351/17.06.2022 

auditor, clasa I, grad profesional 

principal, în cadrul compartimentului 

AUDIT 

 

ADMIS 

 

4.   

10356/17.06.2022 

inspector, clasa I, grad profesional 

asistent, în cadrul serviciului 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

ADMIS 

- 

 

5.   

 

10357/17.06.2022 

inspector, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul serviciului  

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

ADMIS 

- 

 

6.   

10385/20.06.2022 

inspector, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul serviciului 

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

ADMIS - 

 

   

       Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în termen de 24 de 

ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul desfășurării concursului, sub 

sancțiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare. 

    Contestațiile vor fi soluționate în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

    Afișat astăzi, 30.06.2022, ora 15³º, la sediul Primariei Oras Corabia, str. Cuza Voda, nr. 54, 

jud.Olt și pe pagina de internet a instituției www.primariacorabia.ro, secțiunea Concursuri. 

 

SECRETARUL  COMISIEI DE EXAMEN 

PENA NICULIŢA 

 

http://www.primariacorabia.ro/

