
 

 

Primaria municipiului Piatra Neamt                          Anexa la procesul verbal 

Nr.22441  din  14.08.2020 
TABEL 

al comisiei de examinare pentru îndeplinirea conditiilor de participare la 

examenul/concursul de promovare in grad pentru  functia publica de executie– 

Inspector, clasa I, grad profesional superior si Inspector, clasa I, grad profesional 

principal la BPCLEP care va fi organizat in data de 19.08.2020 ora 10.00 proba scrisa la 

sediul Primăriei municipiului  Piatra Neamt  

 

 

 

      Rezultatul verificarii dosarelor a fost afisat la sediul si site-ul unitatii in data de 

14.08.2020, ora 10.30 . 

      Termen de contestatie 24 ore de la data si ora afisarii, contestatiile vor fi depuse la 

registratura institutiei. 

 

 

Secretar comisie  
 

 

 

 

 

Nr. crt. Nume prenume Functia pentru care 

promoveaza 
Observatii Rezultat 

1. COJOCARIU DELIA 

IOLANDA  
INSPECTOR,CLASA I, 

GRAD PROFESIONAL 

SUPERIOR 

- ADMIS 

2. SCHIOPU MIHAELA 

CRISTINA 
INSPECTOR,CLASA I, 

GRAD PROFESIONAL 

PRINCIPAL 

- ADMIS 



 

 

 

Municipiul Piatra Neamt - Primaria                                                                                                                                 

                                                                                         Anexa la procesul verbal Nr. 22443/14.08.2020

  

 

 

TABEL CU REZULTATELE  la  proba - selectia dosarelor 

 pentru  îndeplinirea conditiilor de participare la examenul de promovare 

 în functia publică de executie Consilier clasa I grad profesional principal – 1 post,  

in cadrul Biroului Gospodarie Comunala  

 la Primăria municipiului  Piatra Neamt 

 

 
 

În urma analizării dosarului, comisia de examen a stabilit urmatoarele rezultate, după cum urmează : 

 

 

 

Membrii comisiei de examen au procedat la verificarea conditiilor prevazute de lege, stabilind ca sunt 

îndeplinite criteriile de participare la concurs pentru candidata declarata « admis », urmand sa se prezinte in 

data de 19.08.2020 pentru proba scrisa ora 10:00  la  sediul nou al Primăriei municipiului  Piatra Neamt.      

Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 14/08/2020, ora 12:00 la sediul si pe site-ul 

instituției www.primariapn.ro, secțiunea ”Recrutare și selecție” 

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatelor 

selectiei dosarelor, la registratura unitatii. 

 

 

 
Secretariatul comisiei de concurs   

Nr. crt. Nume , prenume  Funcția pe care promoveaza Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/respins 

Observații 

1 GIDA IOSEFINA 

CATALINA 

Consilier  

grad profesional principal 

ADMIS -------- 

http://www.primariapn.ro/



	Proces v bpclep.pdf (p.1)
	Tabel pv selectie dosare .pdf (p.2)
	tabel rezultate selectia dosarelor SRUGC.pdf (p.3)

