
Municipiului Piatra Neamt - Primaria 

Anexa la procesul verbal nr.  42036/ 30.12.2021 

 

 

TABEL 

de afișare a rezultatelor la selecția dosarelor depuse pentru ocuparea pentru ocuparea unui post vacant, 

funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad debutant la Compartiment întreţinere 

obiective aflate în proprietatea municipiului, în cadrul Serviciului Investiții și Lucrări Publice – Direcția 

Tehnică, care se va organiza în data de 10 ianuarie 2022 ora 09:00 proba IT și 10 ianuarie 2022, ora 

11.00 proba scrisă la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 
 

Nr. 

crt. 

Număr dosar 

candidat 

Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/Respins 

Observații 

1. 41631 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

2. 41385 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

3. 41813 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis -------- 

4. 41105 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

5. 41747 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

6. 41567 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis -------- 

7. 41625 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis -------- 

8. 41858 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis -------- 

9. 41535 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis --------- 

10. 40700 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

11. 41870 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

12. 41772 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis -------- 

13. 41698 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 



 

      Rezultatele selecției  dosarelor au fost afișate în data de 30.12.2021, ora 15.00 la 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 10.01.2022 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 

09.00. 

     Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data și ora afişării 

rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv data de 31.12.2021, ora 14.00. 

 

    

 

Secretariat  comisie concurs  

 
 

14. 41868 Inspector de specialitate, 

grad debutant 

Admis ------- 

http://www.primariapn.ro/

