
JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr.6413 124.11.2020

PROCES VERBAL
SELECTIE DOSAR

Privind examenul organizat in vederea promovdrii in treapta imediat superioarl a
funcfiei contractuale de muncitor calificat - Compartimentul Zone verzi din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului oraqului $TEI, care se va desftgurain data de 02.12.2020 lproUa
practicd).

In urma verificdrii indeplinirii de cdtre candidat a condiliilor
examenul de promovare, comisia de examen a analizat dosarul candidatei

de participare la
pentru participarea

ic6 a examenului din data de 02.12.2020, astfel:

incheiat azi,24.l

Comisia de concurs:

1.2020, orele 11:00 la sediul Primdriei oraqului gtei.

1. Scridon Valeria Nicoleta, pregedinte

2. Cioica Petrula Nadia, membru

3. Tocuf Sorin Teodor, membru

Secretar comisie: Bilan Cristina,consilier resurse umane

Numele gi
prenumele

candidatului

Func(ia pentru care
candideazi

Rezultatul
selectirii

dosarelor de
inscriere

Motivul
respingerii

dosarului de
inscriere

JURCA FLORICA Muncitor calificat, I aOVIS
fesionald lll

la

Nr.
crt.

1



JUDETUL BIHOR
PRIMARIA ORA$ULUI $TEI
COMISIA DE EXAMEN
Nr.6418 124.11.2020

COMUNICAREA REZULTATELOR
SELECTIE DOSAR

Privind examenul organizat in vederea promovdrii in treapta imediat superioard a
funcliei contractuale de muncitor calificat - Compartimontul Zone verzi din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului oragului $TEI, care se va desfbqurain data de 02.12.2020 Qroba
practic6).

In urma verific6rii indeplinirii de cdtre candidat a condiliilor de participare la
examenul de promovare, comisia de examen a analizat dosarul candidatei pentru participarea

Afigat a2i,24.11.2020, orele l2:00 la sediul Primdriei oraqului $tei.

Comisia de concurs:

1. Scridon Valeria Nicoleta, pre$edinte

2. Cioica Petrufa Nadia, membru

3. Tocu! Sorin Teodor, membru

Secretar comisie: BIlan Cristina,consilier resurse umane

a a examenului din data de 02.12.2020, astfel:

Nr.
crt.

Numele qi
prenumele

candidatului

Funcfia pentru care
candideazi

Rezultatul
selectlrii

dosarelor de
inscriere

Motivul
respingerii

dosarului de
inscriere

1 JURCA FLORICA Muncitor calificat,
tr e aptd pro fe s i o nal d IJI

ADMIS


