
 
 

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT 
 

                                                              Anexă proces-verbal  nr. 14778 din 06.04.2022 

 

TABEL  

soluţionare contestaţii la proba de selecția dosarelor pentru  îndeplinirea condițiilor de participare la 

concursul de recrutare a două funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad 

profesional asistent în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor, care se va organiza în 

data de 07.04.2022, ora 11.00 - proba scrisă la Primăria municipiului Piatra Neamț 

 
 

Nr. dosar 

candidat  

Postul  pentru care 

a candidat 
Rezultat soluţionare 

contestaţie probă selecţie 

dosare 

Motivul respingerii contestației 

10802 Consilier, clasa I, 

grad profesional 

asistent   

 

Respins 

candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa 

la concurs potrivit art.618, alin.18, lit.a) din OUG 57 

privind Codul Administrativ – nu reiese din 

documentele depuse la dosarul de concurs dovada 

studiilor în domeniul de licenţă solicitat prin anunţul 

de concurs, respectiv în domeniul de licență inginerie 

industrială sau inginerie civilă conform Hot. 403/2021  

12149 Consilier, clasa I, 

grad profesional 

asistent   

Respins 

candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa 

la concurs potrivit art.618, alin.18, lit.a) din OUG 57 

privind Codul Administrativ – nu reiese din 

documentele depuse la dosarul de concurs dovada 

studiilor în domeniul de licenţă solicitat prin anunţul 

de concurs, respectiv în domeniul de licență inginerie 

industrială sau inginerie civilă conform Hot. 403/2021 

      
         Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse s-a facut prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a 

concursului, în max o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

         Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în 

condiţiile legii. 

         Rezultatele obținute în urma soluționării contestației au fost afișate astăzi 06.04.2022, orele 10.00 la sediul și site-ul 

instituției www.primariapn.ro secțiunea Recrutare și selecție. 

          Proba suplimentară: testare competențe în domeniul tehnologiei informației: se va susține în data de 07/04/2022, ora 

09.00  la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel Mare nr.6-8. 

 
Secretar comisie concurs 

 

http://www.primariapn.ro/

