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Nr.16565 din 01.08.2022 

Rezultatul probei interviu 

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de polițist 

local, clasa III, grad profesional principal – ServiciuL public poliția locală, din cadrul 

Primăriei comunei Balotești,  organizat în data de 01.08.2022 

 

 

Având în vedere prevederile art. 60 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 probei de interviu: 

 

     

Nr. 

Crt. 

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de 

înscriere la concurs 

Funcţia publică de 

execuție vacantă 

pentru care 

candidează 

 

Instituţia 

 

Punctajul 

obținut la 

proba 

interviu 

 

 
Rezultatul 

probei 

1. 
 

15104 
Polițist local, clasa 

III, grad profesional 
principal 

Primăria comunei 
Balotești-Serviciul 
public poliția locală 

81,33  

 
ADMIS 

 
 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la 

afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se 

depune la registratura Primăriei comunei Balotești, Calea bucurești nr.89, sat Săftica, comuna Balotești, 

județul Ilfov. 

           Afișat azi, 01.08.2022, ora 16:00, la avizierul Primăriei comunei Balotești și pe pagina de internet 

www.primariabalotesti.ro. 

 

 

 
 
 

Secretar comisie de concurs, 
Toader Laura-Cristina 
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