
     

 

   Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante  

în cadrul Directiei Generale Impozite şi Taxe Locale Sector 3 în data 20.06.2022 - proba scrisă  
 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 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 selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr. 

crt. 

Serviciul Nr. 

posturi 

Denumirea postului Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de concurs 

al candidatului 

Rezultatul 

selectiei 

Observatii 

1. Serviciul Executare Silită şi Insolvenţă 

Persoane Juridice 

1 consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant 

Nr. 430028/06.06.2022 ADMIS - 

       

1. Serviciul Executare Silită şi Insolvenţă 

Persoane Juridice 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional debutant 

- - - 

       

1.  Serviciul Economic 1 inspector, clasa I, grad 

profesional debutant 

Nr. 424213/27.05.2022 ADMIS - 

      - 

1. Serviciul Juridic şi Litigii Fiscale 1 consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant 

- - - 

      - 

1. Compartimentul Valorificare Bunuri 1 consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant 

Nr. 429936/06.06.2022 ADMIS - 

       



     

 

1. Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Fizice I 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional debutant 

Nr. 430082/06.06.2022 ADMIS - 

    Nr. 430194/06.06.2022 ADMIS - 

       

1. Serviciul Constatare Impunere Persoane 

Fizice III 

1 inspector, clasa I, grad 

profesional debutant 

Nr. 325689/25.05.2022 ADMIS cu condiţia 
prezentării cazierului 

judiciar, conf.  prev. 

art.49, alin.4 din 
H.G. nr.611/2008 

    Nr. 430231/06.06.2022 ADMIS cu condiţia 

prezentării cazierului 

judiciar, conf.  prev. 
art.49, alin.4 din 

H.G. nr.611/2008 

    Nr. 430484/06.06.2022 ADMIS  

 După afişarea rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 

24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, de la data rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritaţii sau instituţiei 

publice organizatoare  a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

 Candidaţii declaraţi admişi se vor prezenta pentru sustinerea probei scrise în data de 20.06.2022, ora 10.00, la punctul de lucru din strada Câmpia 

Libertăţii nr.36, sector 3. 

 Afişat în data de 07.06.2022 la ora 16.00  pe pagina de internet a D.G.I.T.L.S.3, www.ditl3.ro/Anunţuri/Resurse umane. 

           

          Secretar, 

                                                                                                                                                Tudorica Mariana 

                                                                                                                                                                                                                       Inspector 
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