COMISIA DE CONCURS
Nr. 5599 din 15.04.2015

C O MU N I CAR E
privind rezultatul probei scrise a concursului organizat de Consiliului Judeţean Bihor, în data
de 15.04.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului
Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Având în vedere prevederile art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, comisia de concurs
comunică următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
candidatului

1.

Danci Petru

Punctajul
obţinut
91.66
puncte

Rezultatul probei
scrise
ADMIS

Observații
-

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 16.04.2015, ora 14:00, la sediul
Consiliului Judeţean Bihor.


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore
de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Mateaș Sanda, consilier.
Afişat astăzi, 15.04.2015 ora 14:00, la sediul Consiliului Judeţean Bihor.

Secretar comisie,
Mateaș Sanda, Consilier

COMISIA DE CONCURS
Nr. 5600 din 16.04.2015

COMUNICARE
privind rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Judeţean Bihor, în data de
15.04.2015 pentru ocuparea postului vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului
Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate privind rezultatul final la concursul
pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA la Compartimentului Urbanism și
Amenajarea Teritoriului.
Nr. Numele şi prenumele
Punctaj
Punctajul
crt.
candidatului
proba scrisă interviu
1.
Danci Petru
97.33
91.33

Punctaj
final
94.33

Rezultat
Admis

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore
de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Mateaș Sanda,
consilier.
Afişat astăzi, 16.04.2015, ora 16:00, la sediul Consiliului Judeţean Bihor.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
Mateaș Sanda

