JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN

Nr.,i 6?9 tr4.r2.20tl

COMUNICAREA REZULTATELOR
F'INALE

privind rezultatul final al examenului de promovare in funclia publicd de inspector,
clasa I, grad prrofesional
principal din cadrul aparatului de specialitate alprimarului oragului STEI, din data de 14.1i.201g
9i care au
fost admiqi.

In urma susfinerii interviului de cdtre candidafii inscriqi pentru examenul de promovare in clasa I,
grad profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oragului STEr, rezultatul final
al examenului, este urmdtorul:

Numele qi prenumele

Nr.
crt.

Funcfia pentru care candideazil

candidatului
ORA$ ALEXANDRA

I

Afigat a2i, 14.12.2018

orele

Inspector, clasa I, grad profesional
principal

la sediul primdriei oraqului $tei.

Comisia de concurs:
D-na GHERDAN DACIANA FIORENTtNA - responsabilde procedu.rd
D-na.

DALE VOICHITA MARIANA -

D-na. GAGYI PALFFY IUDITA

-

membru

Secretar comisie: Schmadl Ioana

membru

Punctaj

f,lezultatul

final
obtinut

final
obtinut

s4

admis

JUDETUL BIIJCP;

L $TEi

ANEXA 28
Dcsar

RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI
Frnrcliile publice pentru care se organrzeazd,examenul:

1, inspector, clasa f, grad, profesional principal, din cadrul aparatului

dtr specialitate aI primarului oragului gtei
rivind

dosarelnr

Data selecliei dosarelor: 05.12.2018 orele 12.00

Numele si prenumele candidatului

Motirul respingerii dosanrlui

Rezultahrl

1.

ORA$ ALEXANDRA
ADD4IS
Observalii formulate de cdhe membrii comisiei : -

roha scrisi

l4.l2.Z0ll.

Data si ora desftqwdrii probei scrise:

Numele si prenumele candidatului

1.

orele 10,00

Punctajul final al
probei scrise

ORA$ ALEXANDRA

th

Rezultatul

frdn,3
interviul:

Data si ora desftqurdrii

interviului 14.12.2018. orele l4 @

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al

Rezultatul

interviului

1. ORA$ ALEXANDRA
i:

nrrl'rr
yqvrr\

9tl

frrlnu"t

Rezultatul final al examenului

ini'

inspector, clasa I, grad profesional principal
cadrur aparatului de speciaritate ar primarului oragului gtei
E-rrna+-Yrs

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

din

Rezultatul

7. 0t q1 fiLe* e Nbpt+
9e

f,Jn"t

Comisia de examen:

1.
:U.

GHERDAN DACIANA FLORENTINA

- responsabil procedurd

/

DALE VOICHITA, membru

3. GAGYI PALFFY lUDlTA. membru

Secretarul comisiei: SCHMADL

IOANA

lauil,rq

t
-c.?.\

: Pl!

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr. Sloo tr4.r2.2or8

COMUNICAREA REZULTATELOR
FINALE

Privind rezultatul final al examenului de promovare in func{ia publicd de iconsilier, clasa I, grad
profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului
$TEI, dirn data de
14.12.2018 9i care a fost admis.

in urma sustinerii interviului de cdtre candidatul inscris pentru examenul de promovare in clasa I,
principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oragului $1'nf, rezultatul final

grad profesional

al examenului, este urmdtorul:

Numele qi prenumele

Nr.
crt.
1

Funcfia pentru care candideazil

candidatului

final
obtinut

STAN DANIEL MADALIN

Afi9at azi,14.12.2018 orele

/5

consilier, clasa I, grad profesional
principal

la sediul primdriei oragului gtei.

Comisia de concurs:
D-na DACIANA FLORENTINA GHERDAN , resp

D-na. SCRIDON VALERIA NICOLETA
D-1.

MUT DAN

-

Punctaj

membru

Secretar comisie: Bdlan Cristina

-

membru

0J, sS

Ilezultatul
final
obtinut
admis

ANEXA 2B

JUDETUL

Br

A$UL SrEi

Nlr

RAPORTUL F'INAL AL EXAMENULUI
FuncJiile publice pentru care se organtzeazd,exilmenul:

1' consilier, clasa I, grad. profesional principal., din cadrul apa,ratului
de specialitate al primarului oraguJ-ui gtei
Data selecfiei

rivind
dosarelor: 05 .12.2018, orele 12,00

Numele si prenumele candidatului
7 . STAIT DAIiITEL AAOANZX

dosarelor

Rezultatul

Motivul respingerii dosarului

ADMTS

Observalii formulate de cdtre membrii comisiei : -

roha scrisi
Data si ora desftgurdrii probei scrise: 14.12.2018. orele 10,00
Probleme intervenite pe durata desftgurdrii probei scrise:-

Numele si prenumele candidahrlui

Punctajul final al

Rezultatul

probei scrise

1.

STAII DATIIEL T,ADATIN

ADTTIS

9{r33
interviul

Data si ora desfdqurlrii

interviului

14.12.2018. orele 13.00

Numele si prenumele candidatului

J.

Punctajul final al
interviului

STAIT DAAIIEL I"IADJTTIN

36t33

Rezultatul

ADMIS

Rezultaful final aI examenului

Functla publicS: consilier, clasa I, grad profesional. principal. din
cadrul aparatuJ.ui de special.itate al primarului oragului gtei
Numele si prenumele candidatului

i.

Punctajul final al examenului

sretr DArrrEL tdoAzzn

U',33

Comisia de examen:

I.DACIANAFLORENTINA GHERDAN

Rezultatul

ADMTS
Semndtura

@

/\
(N^

2. SCRIDON VALERIA NICOLETA, membru

3.MUT DAN, membru

lr

i

