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Nr.8064 107.06,2021

ANUNT

privind punctajul Si rezultatul obyinut lo PROBA SCRIS{ a d concursului de recrutare pentru

o.upu..u func{iei publice de execu{ie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent,

in cadrul compartimentului impoziie qi taxe locale, urmlrire crean{e bugetare din aparatul de

specialitate al primarului oraqului Bumbeqti-Jiu, jud. Gorj, programlt a 5 desfEqura in data de

07 .06.2021 - proba scris6, incep0nd cu ora 1 1,00 la sediul instituliei

Azi,07 .06.2021,incepdnd cu ora I 1,00, la sediul institutiei, s-a desfrEurat PROBA SCRISA a

concursului de recrutare pentru ocuparea func{iei publice de execu{ie vacante de inspector, clasa

I, gradul profesional asistent, in cadrul compartimentului impozite qi taxe l,ocale, urmlrire crean{e

btigetare din aparatul de specialitate al primarului oragului BumbeEti-Jiu, jud. Gorj.

Organizareagidesli;urarea concursului s-a l6cut cu respectarea prevederilo_r legale in acest sens

(H.G. nr.Ot t/ZOOS, pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei

iunclionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, OUG nr.5712019 privind Codul

Admirristrativ, cu modific[rile Ei completbrile Lrlterioare).

PAn[ la ora qi data stabilit[ pentru inceperea probei scrise, respectiv 07.06.2021, ora I 1,00 dintre

de concurs, s-a prezentat candidata Sandacarrdidalii declarali adrnigi in urma selectdri dosarelor
astfelG iana-Denisa. lipsd fiind Enache Daniela-Mihaela, rezultatul probe! fiind astt'el:

Nr.
crt.

Numele si prenumele
candidatului

Punctaj probi
scrisl

Rezultatul probei scrise

1 Enache Daniela-Mihaela Absent RESPINS

2. Sanda Ceorgiana-Delt i sa 5 1,50 ADMIS

Candidalii nelnullumili pot face contestalie, in termen de cel mu|t24 de ore de la data Ei ora

acest drept.afiqarii rezultatului probei scrise, sub satrcliunea decdderii din

Proba interviu se va clesfEgura in clata de 10.06.2021, ora 11,00 la sediul Primdriei Oraqului

B,mbegti-.liu - sala de gedinle qi se va susline de c[tre candidatLrl declarat admis la proba scris6.

Secretar comisie:

Popa Constantin Cltdlin - inspector compartimentul resurse umane

AJiEat azi, 07.06, 202 I,
ora 15,50


