JUDEŢUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr. 2805 / 23.04.2021

PROCES VERBAL
SELECŢIA DOSARELOR
Privind concursul organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere de
Arhitect şef al Serviciului Arhitectului Șef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului ŞTEI, care se va desfăşura în data de 29.04.2021 (proba scrisă).
În conformitate cu art. 50 din H.G. nr.611/2008, actualizată, privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici comisia de concurs a selectat dosarul de concurs pe
baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul din data de 29.04.2021, astfel:

Nr.
crt.
1.

Număr
înregistrare
dosar
2602

Funcţia pentru
care candidează
ARHITECT ŞEF

Rezultatul
selectării dosarelor
de înscriere
RESPINS

Motivul respingerii
dosarului de înscriere
Nu îndeplinește condiția
specifică.(Atestat RUR)

Încheiat azi, 23.04.2021, orele 15 00 la sediul Primăriei oraşului Ştei.
În baza art. 63, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de
ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul instituţiei Compartimentul Resurse
umane şi salarizare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de concurs:

JUDEŢUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞTEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr.2806 /23.04.2021

COMUNICAREA REZULTATELOR
SELECTIA DOSARELOR
Privind concursul organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere de
Arhitect şef al Serviciului Arhitectului Șef din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oraşului ŞTEI, care se va desfăşura în data de 29.04.2021 (proba scrisă).
În conformitate cu art. 50 din H.G. nr.611/2008, actualizată, privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici comisia de concurs a selectat dosarul de concurs pe
baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concursul din data de 29.04.2021, astfel:

Nr.
crt.
1.

Număr
înregistrare
dosar
2602

Funcţia pentru
care candidează
ARHITECT ŞEF

Rezultatul
selectării dosarelor
de înscriere
RESPINS

Motivul respingerii
dosarului de înscriere
Nu îndeplinește condiția
specifică.(Atestat RUR)

Încheiat azi, 23.04.2021, orele 15 30 la sediul Primăriei oraşului Ştei.
În baza art. 63, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de
ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul instituţiei Compartimentul Resurse
umane şi salarizare, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de concurs:

