
Municipiul Piatra Neamt - Primaria 

Anexa la procesul verbal nr.   21898  /18.05.2022 

 

TABEL AFIȘARE 
la  proba de selecție a dosarelor pentru  îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de 

recrutare pentru funcția publică de execuție  execuție  vacantă de Consilier, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul Biroului Stare Civilă  la Primăria municipiului  Piatra Neamț  

 

Nr. crt. Număr dosar 

candidat  

Funcția pentru care candidează Rezultat  

Selecția 

dosarelor 

Admis/respins 

Observații 

1 18336 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

ADMIS               ----        

2 20185 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

RESPINS Nu îndeplinește condițiile 

specifice, privind domeniul și 

specializarea solicitată pentru 

ocuparea funcției publice 

(art.465, alin.1, lit.f si.g din 

OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ) 

 

3 20117 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

ADMIS ---- 

4 20385 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

ADMIS ---- 

5 20671 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

ADMIS Sub rezerva prezentării 

cazierului judiciar,  nu mai 

târziu de  data și ora organizării 

probei interviu, conf. art.49, 

alin.4 din HG 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici 

 

6 20726 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

ADMIS ---- 

7 21206 CONSILIER, CLASA I, GRAD 

PROFESIONAL SUPERIOR 

RESPINS Nu rezultă din documentele 

depuse îndeplinirea condițiilor 

de vechime în specialitate de 

min.7 ani (art.465, alin.1, lit.g  

si art.468,alin.1, lit.c din OUG 

57/2019 privind Codul 

Administrativ) 



     Rezultatele la proba selecția dosarelor se afișează în data de 18.05.2022, ora 16:30 la 

sediul și pe site-ul instituției www.primariapn.ro, la secțiunea ”Recrutare și selecție”. 
Candidații declarați “admis” la selecția dosarelor se vor prezenta pentru susținerea probei 

suplimentare eliminatorie  –competențe în domeniul tehnologiei informației în data de 
30/05/2022, ora 09.00, la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamț, str.Ștefan cel 
Mare nr.6-8. 
    Eventualele  contestaţii se vor depune la registratura instituției în termen de 24 ore de la 

data afişării rezultatului probei selecția dosarelor, respectiv până la data de [19/05/2022]  ora 

[16:30], sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 

     Secretar comisie 

 

http://www.primariapn.ro/

