
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de ocupare a postului contractual vacant de inspector de specialitate 

debutant, în cadrul Direcţiei patrimoniu (Serviciul patrimoniu public), organizat de către 

Consiliul Judeţean Galaţi 

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante 

sau temporar vacante pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţului aprobat 

prin DISPOZIŢIA Nr. 628/05.12.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi, comisia de 

concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei cererilor de înscriere: 

 
Nr. 
Crt. 

NUME ŞI PRENUME Funcţia 
contractuală de 

execuţie 

ADMIS/ 
RESPINS 

1. 11721/21.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

2. 11785/22.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

3. 11842/26.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

4.  11894/27.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

5. 11901/27.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

6. 11978/28.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

7. 11962/27.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

8. 11976/28.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

9. 11964/28.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

10. 11928/27.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS                 

11. 11829/25.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

12. 12038/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

13. 12012/29.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

14. 12022/29.10.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

15. 12060/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

16. 12040/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

17. 12086/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

18. 12095/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

19. 12096/01.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

20. 12121/02.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

21. 12126/02.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 



22. 12136/02.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

23. 12141/02.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

ADMIS 

24. 12122/02.11.2021  inspector de 
specialitate debutant 

RESPINS٭ 

 
 

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba eliminatorie în data de 10.11.2021, 

începând cu ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Afişat astăzi, 03.11.2021, ora 12.00 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi pe pagina de 

internet a Consiliului Judeţean Galaţi (www.cjgalati.ro) – secţiunea „ Despre instituţie – 

Carieră”.                                                              

                                                                                                                

 

 

 

 Secretar, 

 Sacazof Silvia-Maria                                                                                                                          


