JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN

Nr._

/
Proces verbal

incheiat a2i07.04.2021, cu ocazia selecfiei dosarelor Ia concursul pentru ocuparea
func{iilor contractuale vacante de muncitori califica(i II, din cadrul Compartimentului
ZoneYerzi
in conformitate cu art. 19, alin. (2) din H.G. nr.28612011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzalor./uncliilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, comisia de concurs numitd prin Dispozilia primarului nr. 94 din data de
24.03.2021 a verificat dosarele de inscriere in data de 07.04.2021, in vederea selectdrii acestora
pe baza indeplinirii condiliilor de participare la concurs, astfel:

Nr.
crt

Nume /prenume candidat

MUNCITORI CALIFICATI
I

2.
a

4.

2223
2224
2236
2237

Rezultatul selec{iei
dosarelor

II
Admis
Admis
Admis
Admis

Rezultatul selectriei dosarelor a fost afiqat la sediul instituliei gi pe site-ul Primlriei oragului
$tei in data de 07 .04.2021, ora l2oo
Proba practici a concursului va avea loc in data de 15.04.2021. ora 10 00la sediul
Primdriei oraqului $tei.

Comisia de concurs:

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN

Nr.

I
REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DE INSCNTBRT
la concursul pentru ocuparea

funcliilor contractuale vacante de muncitor calificat II. la
Compartimentul Zone Verzi

in conformitate cu art. 19, alin. (2) din H.G. nr.286l2Ol1, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant squ
temporar vacant corespunzdtor.funcliilor contracluale ;i a criteriilor de promovare tn grade sou
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din
fonduri publice, comisia de concurs a selectat dosarele pe baza indeplinirii condifiilor de
participare la concurs.
CandidaJii declarali "admis" la selec(ia dosarelor, vor participa la concursul pentru ocuparea
funcliilor contractuale vacante de muncitor calificat, din cadrul Compartimentului ZoneYerzi
Nr.
crt

Nr. inregistrare dosar

MUNCITORI CALIFICATI
I

2.
3.
4.

Rezultatul selecfiei
dosarelor

II

2223
2224
2236
2237

Admis
Admis
Admis
Admis

Proba practici a concursului va avea loc in data de 15.04.202r. ora l0
Pentru

pro^b^a

00.

practicS, candidalii declarali ,,admis" la seleclia dosarelor de concurs se vor

prezenta la ora 1000 , Ia sediul Primariei $tei

Verificarea identitalii candidalilor se va face pe baza buletinului sau a ca4ii de identitate.
Contestatii se pot depune in termen de maximum o zi lucrdtoare de la afigare, la
Compartimentului Resurse Umane ;i Salarizare, cam. 14.
Comisia de concurs:

Data 07.04.2021, ora l2oo

