
JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DEEXAMEN
Nr.2248 117.03.2023

PROCES VERBAL
SELECTIA DOSAREIOR

Privind examenul organizat in vederea promov6rii in treapta profesionald I de muncitor
calificat la Compartimentul Zone verzi din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
oragului $TEI, care se va desfbgura in data de 27.03,2023 (proba practicd).

In conformitate cu art.36, alin (2), din HG 133612022 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea qi dezvoltarea carierei personalului contractual din seCtorul bugetar
plEtit din fonduri publice, comisia de examen a selectat dosarele de examen pe baza indeplinirii
condiliilor de participare la examenul din data de 27,03,2025, astfel:

incheiat azi, 17.03.2023, orele 15 00la sediul primiriei oragului gtei.

inbaza art. 53, candidafii nemullumili pot face contestafie, in termen de cel mult24 de
ore de la data afi96rii rezultatului selecfiei dosarelor, la sediul institutiei Compartimentul Resurse
umane gi salarizare, sub sanc{iunea decdderii din acest drept.

Comisia de examen:

1.Pele Crlciun- gef compartiment - preqedinte

2.Schmadl Ioana Neli - inspector I superior - membru

3. Scridon Valeria Nicoleta - inspector I superior - membru

Secretar tehnic: Bilan Cristina - consilier I superior - R.U.S.

Nr.
crt.

NumIr
inregistrare

dosar

Func{ia pentru
care candideazd,

Rezultatul selectlrii
dosarelor de

inscriere

Motivul respingerii
dosarului de

inscriere
I

193 1 Muncitor calificat I ADMIS

2. 1932 Muncitor calificat I ADMIS



COMUNICAREA REZULTATELOR
SELECTIA DOSARELOR

Privind examenul organizat in vederea promovirii in treapta profesionald I de muncitor
calificat Ia Compartimentul Zone verzi din iadrul Aparatului de specialitate al primarului
oragului $TEI, care se va desfbgura in data de 27.03.20Blproba practici).

In conformitate cu art. 37, alin (1) din din HG l336lio22 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea gi dezvoltarea carierei personalului contractual din
sectorul bugetar pl6tit din fonduri publice, comisia de examen a selectat dosarele de de examen
pebazaindeplinirii condifiilor de participare la examenul din data de 27.05,2021, astfel:

a2i,17.03.2023, orele 15 r0la sediui@

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr.2249 117,03,2023

Comisia de examen:

l.Pele Crtrciun- qef compartiment - preqedinte

2.Schmadl Ioana Neli - inspector I superior - membru

3. scridon valeria Nicoreta - inspector r superior - membru

secretar tehnic: Bllan cristina - consilier I superior - R.u.s.

inbaza art. 53, candidafii nemullumili pot face contestafie, in termen de cel mult 24 de
ore de la data afigdrii rezultatului selecfiei doiaielor, la sediul inrtituliei co-pu.tirentul Resurse
umane gi salarizare, sub sancfiunea decdderii din acest drept.

Nr.
crt.

NumIr
inregistrare

dosar

Func(ia pentru
care candideazil

Rezultatul selectirii
dosarelor de

inscriere

Motivul respingerii
dosarului de

inscriere
I

193 1 Muncitor calificat I ADMIS
) 1932 Muncitor calificat I ADMIS

ncheiat azi


