JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr.i lczi t06.08.2020

PROCES VERBAL
SELECTIA DOSARELOR
Privind examenul organizat in vederea promovlrii in grad profesional in func{ia publicd
de execu{ie de inspector, clasa I, grad profesional principal a funclionarului puUtic
Compartiment Financiar contabil din cadrul Aparatului de speiialitate al Frimarului oragului
$TEI, care se va desliqura in data de 18.08.2020 (proba scrisl).
in urma verificdrii indeplinirii de cdtre candidat a condiliilor de participare la examenul

de promovare, comisia de examen a analizat dosarul candidatului pentru participarea la proba
scrisd a examenului din data de 18.08.2020, astfel:

Nr.
crt.
I

Numele gi prenumele
candidatului

MUSCAN
ALEXANDRINA
FILOMELA

Func{ia pentru
care candideazd,

inspector , clasa I
grad profesional

Rezultatul
selectirii
dosarelor de
inscriere
ADMIS

principal

incheiat a2i,06.08.2020, orele l5 o0la sediur primdriei oragului
$tei.

Comisia de concurs:

l. Filip Anca Emilia

-

pregedinte

2. Costea Diana Maria - membru
3. Orag lonu!- membru

r':*),

Secretar comisie: B[lan Cristina

I.r

Motivul
respingerii
dosarului de
inscriere

JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr. r iC
lo1.o1.zo2o
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COMUNICAREA REZULTATELOR
SELECTIA DOSARELOR
Privind examenul organizat in vederea promovlrii in functia publici de execufie de
inspector, clasa I, grad profesional principal a funclionarului public
- Compartiment
Financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oragului
$TEI, care se va

deslEqura in data de 18.08.2020 (proba scrisd).

In urma verificlrii indeplinirii de cdtre candidat a condiliilor de participare la examenul
de promovare in funclia publicS de execulie de inspector, clasa I, grad profesional principal,
Compartimentul Financiar contabil, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orugului
$TEI , comisia de examen a analizat dosarul candidatului pentru participarea la proba scrisd a
examenului din data de 18.08.2020, astfel:
Nr.
crt.
I

Numele qi prenumele

Funcfia pentru

candidatului

care candideazil

MUSCAN
ALEXANDRINA
FILOMELA

Afiqat a2i,06.08.2020, orele l5

Rezultatul
selectirii
dosarelor de
inscriere

inspector , clasa I,
grad profesional

ADMIS

principal
00,

la sediul

primiriei oraqului $tei.

Comisia de concurs:

l. Filip Anca Emilia *

preqedinte

2. Costea Diana Maria - membru
3. Oraq Ionu!- membru

Secretar comisie: Bilah

Cristina .-.'-,
)

1

Motivul
respingerii
dosarului de
inscriere

