
 

 

Municipiul Piatra Neamț - Primăria                                                                                                                                 
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TABEL CU REZULTATELE  la  proba – selecția dosarelor 

 pentru  îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de recrutare a funcțiilor publice de 

execuție vacante, Consilier, clasa I grad profesional superior și  Consilier, clasa I grad profesional 

principal din cadrul Compartimentului Urbanism la Primăria municipiului  Piatra Neamț 

  

 
 

Pentru susținerea consursului de recrutare a funcțiilor publice de execuție vacante de Consilier, clasa I grad 

profesional superior și Consilier, clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Urbanism, la 

registratura instituției  au fost înregistrate 2  dosare, după cum urmează : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Membrii comisiei de concurs au procedat la verificarea dosarelor pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de 

lege, stabilind că sunt îndeplinite criteriile de participare la concurs pentru candidatul declarat « admis » , urmând să se 

prezinte în data de 23.08.2022 la Primăria municipiului Piatra Neamț, sediul nou, pentru susținerea probelor după cum 

urmează: 

- Probă practică eliminatorie, verificarea cunoștințelor de operare pe calculator: 23/08/2022, ora 09.00, la 

sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8 

- Probă practică eliminatorie, cunoștințe utilizare software  operare aplicații CAD: 23/08/2022, ora 12.00, la 

sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8 

-   Proba scrisă: 23/08/2022, ora 14:00, la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț, strada Ștefan cel Mare 

nr. 6-8 
Rezultatele selecției dosarelor se afișează în data de 10/08/2022, ora 16:00 la sediul și pe site-ul instituției 

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

Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor selecției dosarelor, 

la registratura unității, respectiv până la data de 11/08/2022, ora 16:00. 
 

 

 

Secretariatul comisiei de concurs   

Nr. crt. Număr dosar 

candidat 

Funcția pe care candidează Rezultat  

Selecția dosarelor 

Admis/respins 

Observații 

1 36197 Consilier, clasa I grad 

profesional principal 

Respins -nu rezultă din 

documentele depuse la 

dosar îndeplinirea 

condiției de vechime de 

5 ani (cf. art468, alin1), 

lit. b) din OUG nr. 

57/2019) 

2 34322 Consilier, clasa I grad 

profesional superior 

Admis ---- 

http://www.primariapn.ro/

