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Nr.6641/27.06.2022

Comisia de Concurs constituit

Dispozitia primarului

nr.

prin

188/14.06.2022

Anexa 4 la PV nr.6637/27.06.2022

ANUNT
24.06.2022
Rezultatul la concursul organizat în data de

-proba scris,

11, Grad
publice de executie, vacantä, de
registrul agricol, fond funciar, cadastru_i
profesional Debutant în cadrul Compartimentului
urbanism, din cadrul Prim riei Comunel Tibana, jud. Ila_l
pentru

ocuparea unei

funciei

REFERENT clasa

data de 24.06.2022 proba scris
notärii candidatului la concursul organizat în
Grad
vacantä, de REFERENT clasa l,
de execuie,
pentru ocuparea unei functiei publice
cadastru
si
agricol, fond funciar,
profesional Debutant în cadrul Compartimentului registrul
rezultatul
comunic
concurs
Comisia de
urbanism din cadrul Primäriei Comunei Tibana, jud. la_i,

In

urma

probei scrise:

Nr.

Numele _i prenumele

crt.

candidatului

Not:

Punctaj obinut

la proba

Rezultat proba scrisä

scrisä

ADMIS/RESPINS

1.

Dosar nr. 6043/30.05.2022

57,99 puncte

ADMIS

2.

Dosar nr. 6066/30.05.2022

65,99 puncte

ADMIS

Dosar nr. 6094/3 1.05.2022

65,32 puncte

ADMIS

3.

4.

Dosar nr. 6104/02.06.2022

52,66 puncte

ADMIS

5.

Dosar nr. 6245/09.06.2022

2,99 puncte

RESPINS

6.

Dosar nr. 6279/10.06.2022

68,20 puncte

ADMIS

In conformitate cu art. 63 din H.G. nr.611/2008, cu modificrile

ulterioare:

"Dup afi_area
nemulumii

rezultatelor

_i completrile

la selecia dosarelor, proba scris sau interviu, candidatii
în termen de cel mult 24 de ore de la data afi_ärii

obinute

pot face contestaie,

scrise ori

dosarelor, respectiv de la data i ora afi_ärii rezultatului probei
a interviului, la locul desfä_urrii concursului, sub sanctiunea decderii din acest drept."
rezultatului

seleciei

Afisat astzi, 27.06.2022, ora 12,30.
Interviul va fi susinut

de candidaii

admi_i la proba scrisä în data de 29.06.2022, ora 11,00.
Secretar comisie
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Nr.6638/27.06.2022
Comisia de Concurs constituit prin
Dispozitia primarului nr. 188/14.06.2022
Anexa 4 la PV nr.6637/27.06.2022

ANUNT
Rezultatul la concursul organizat î'n data de 24.06.2022-proba scris,
de REFERENT clasa Il, Grad
profesional Debutant în cadrul Biroului Stare Civil, din cadrul

pentru ocuparea unei funciei

publice de execuie,

vacant,

Primriei Comunei Tibana, jud. lai
In urma notrii

candidatului la concursul organizat în data de 24.06.2022 proba scris
publice de execuie, vacant, de REFERENT clasa ll, Grad
pentru ocuparea unei funciei
Comisia
profesional Debutant în cadrul Biroului Stare Civil, Primria Comunei Tibana, jud. lai,
de concurs comunic

rezultatul probei scrise:

Punctaj obinut

la proba

Rezultat proba scris

Nr.

Numele _i prenumele

crt.

candidatului

scrisä

ADMIS/RESPINS

Dosar nr. 6088/31.05.2022

69,82 puncte

ADMIS

Dosar nr. 6161/06.06.2022

12,40 puncte

RESPINS

2.

Not:

In conformitate cu art. 63 din H.G. nr.611/2008, cu modificrile

_i completrile

ulterioare:
"Dup afi_area rezultatelor obtinute la selecia dosarelor, proba scris sau interviu, candidaii
nemultumii pot face contestaie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afi_ärii
rezultatului selec iei

dosarelor, respectiv de la data i ora afi_rii

a interviului, la locul desfä_urrii

concursului, sub sanciunea

rezultatului probei scrise ori

decderii

din acest drept."

Afisat astàzi,27.06.2022,ora 12,30.
Interviul va fi susinut

de candidaii

admi_i la proba scris

Secretar copisie

în data de 29.06.2022, ora 11,00.

