PRIMARIA ORASULUI BUMBESTI . JIU
COMISIA DE CONCURS
Nr. 587 I 14.01.2021
ANUNT
Privind punctajul gi rezultatul ob[inut la PROBA SCRISA a concursului de ocupare a postului vacant de
$OFER I, normd intreagd, pe perioadd nedeterminatd,in cadrul Serviciului public administrativ din aparatul
de specialitate al Primarului Oragului Bumbegti-Jiu, jud. Gorj, probd ce s-a desftqurat in data de
14.01.2021, ?ncepdnd cu ora I 1,00 la sediul Primdriei Oragului Bumbeqti-Jiu

Azi, 14.01.2021, incepdnd cu ora I1,00, s-a desfrqurat PROBA SCRISA a concursului de ocupare a
postului vacant de $OFER I, normd intreagd, pe perioadd nedeterminatd, in cadrul Serviciului public
administrativ din aparatul de specialitate al Primarului Ora;ului Bumbeqti-Jiu, jud. Gorj.
Organizarea qi desftgurarea concursului s-a ftcut cu respectarea prevederilor legale in acest sens,
respectiv, Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
aprobat prin HG nr.286l20ll, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Rezultatul si punctajul probei scrise sunt:

Nr.
crt.
I

Numele qi prenumele

Punctajul ob{inut

Rezultatul probei

88

scrise
Admis

candidatului
Popescu Ion

in conformitate cu prevederile art.3l din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz6tor funcfiilor contractuale gi a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pldtit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286 I 2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
candidatul nemullumit de rezultat poate face contestafie, in termen de maxim o zi lucrdtoare de la data afigdrii
rezultatelor.
Proba practicd ya ayea loc in data de 19.01 .2021, incep0nd cu ora 10,00, plecare de sediul Primdriei.

Secretarul comisiei de concurs,
Popa Constantin Cdtilin

-

consilier superior

AJi;at azi, I 4.0 1.202 I,
ora 12,50

