MUNICIPIUL BRAD – PRIMĂRIA
Nr. 39163 / 14.10.2019

PROCES – VERBAL DE AFIŞARE
a rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de înscriere la examenul de promovare
organizat în data de 18.10.2019, ora 900 - proba scrisă în vederea promovării în grad profesional
a unui funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
încheiat azi, 14.10.2019, ora 1345
Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit.a) şi art. 50 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită prin
Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr. 552/2019 a verificat îndeplinirea condiţiilor de participare la examenul
organizat în data de 18.10.2019, ora 900 - proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional a unui funcţionar public de
execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad şi comunică următoarele rezultate ale
selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr.
crt.

1.

Număr/dată
înregistrare dosar
concurs

Funcţia publică

Instituţia sau
autoritatea
publică

Rezultatul selecţiei
dosarelor

38287/04.10.2019

Inspector, clasa I,
grad profesional principal –
Compartimentul Executări Silite
şi Insolvență – Serviciul Buget,
Finanțe, Contabilitate, Taxe și
Impozite Locale

Municipiul Brad Primăria

ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 18.10.2019, ora 900, la sediul Primăriei Municipiului
Brad, din localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform
art. 63 din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Neaga Maria-Marinela, la
sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, Strada Independenţei, nr.2, judeţul Hunedoara.
Afişat astăzi, 14.10.2019, ora 1300, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din localitatea Brad, Strada Independenţei,
nr. 2, judeţul Hunedoara, precum și pe site-ul instituției.
NOTĂ: Pentru legile specifice funcţiei publice, conform bibliografiei, candidaţii „ADMIŞI” în urma selecţiei dosarelor de
înscriere se pot orienta după subiectele formulate pe portalul ANFP-ului: www.anfp.gov.ro, de la secţiunea „Concursuri”,
subsecţiunea „Subiecte concurs”.

Secretar comisie concurs
MATEŞ FLORINA

