
 

 

 

Municipiului Piatra Neamt - Primaria 

Anexa la procesul verbal nr.23773/30.07.2021 

 

 

TABEL AFIȘARE 

 

cu rezultatele selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi 

funcții publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior și 2 posturi funcții 

publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 

Colectare Venituri din Gestionare Directă – Serviciul Buget, Guvernanţă Corporativă, care se va 

organiza în data de 05/08/2021 ora 10:00 proba scrisă 

la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea și selecția dosarelor depuse, stabilind că sunt îndeplinite 

condițiile de paticipare la concurs conform rezultatelor de mai jos:  
 

Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Funcția pentru care 

candidează 

Rezultat  

Selecția 

dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 22655 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

2. 22849 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

3. 21421 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

4. 22695 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

5. 22968 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

6.  

   22908 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

7. 23040 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS Sub rezerva prezentării cazierului 

judiciar până cel târziu la data 

susținerii probei interviu 

8. 22588 

 

Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

9. 22654 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

10. 22905 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

11. 23140 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

Retras dosar 

concurs 

----- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Rezultatele selecției  dosarelor au fost afișate la sediul și pe site-ul instituției în data de 

30.07.2021,ora.13.00 sediul și pe site-ul instituției www.primariapn.ro, secțiunea ”Recrutare și selecție”. 

Candidații declarați “ADMIS”, la proba selecția dosarelor se vor prezenta în data de 04.08.2021 ora 10.00, la 

Primăria municipiului Piatra Neamț, sediul nou, pentru susținerea probei suplimentare după cum urmează: - 

Testare competențe în domeniul tehnologiei informației (pachet MS Office, nivel mediu) – ora 10.00 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 24 ore de la data și  ora afişării rezultatelor selecţiei 

dosarelor, respectiv data de 02.08.2021, ora. 13.00. 

 

 

 

Secretar comisie 

12. 21841 Referent, clasa III, grad 

profesional superior 

ADMIS ----- 

Nr. 

crt. 

Număr 

dosar 

Funcția pentru care 

candidează 

Rezultat  

Selecția 

dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 22851 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

2. 23068 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

3. 22105 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

4. 22689 Referent, clasa III, grad 

profesional principal 

ADMIS ----- 

http://www.primariapn.ro/

