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COMISIA DE EXAMEN 

Nr.1008  din 16.02.2022 

 

 

PROCES VERBAL 

privind afișarea rezultatelor selecției dosarelor la examenul organizat pentru promovarea în gradul 

profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pietroasa, județul Bihor 

 

 

În conformitate cu prevederile art.50 din din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, s-a 

procedat la certificarea dosarelor candidaților înscriși la examenul organizat pentru promovarea în gradul 

profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pietroasa, județul Bihor; 

 

Pentru examen au fost depuse 2 dosare de înscriere, astfel: 

1. Doamna CRISTE MARIOARA, număr înregistrare dosar:809/07.02.2022-pentru promovarea în 

funcția de consilier juridic, grad profesional principal, compartiment Consilier juridic;  

2. Doamna GROZA ANDREEA-IOANA, număr înregistrare dosar:810/07.02.2022-pentru 

promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, compartiment Resurse umane; 

 

Rezultatele verificării dosarelor de înscriere  pentru concursul din data de 25.02.2022 sunt 

următoarele: 

Nr.  

crt. 

Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției  

dosarelor 

Observații 

1. CRISTE MARIOARA 

 

ADMIS - 

2. GROZA ANDREEA-IOANA 

 

ADMIS - 

 Candidații vor susține proba scrisă în data de 25.02.2022, ora  1000  la sediul Primăriei comunei Pietroasa; 

 Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestații în termen de cel mult 24 de ore de la 

data afișării rezultatului selecției dosarelor, la locul desfășurării concursului, sub sancțiunea decăderii din 

acest drept, conform prevederilor art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. 

 Afișat, astăzi _____________, ora _________ , la sediul Primăriei comunei Pietroasa și pe pagina de 

internet a Primăriei comunei Pietroasa. 
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Comisia de examen: 

Președintele comisiei de examen: 

Dolga Adriana-Alina-inspector, grad profesional superior, compartiment Stare civilă în cadrul aparatului 

de specialiatate al primarului comunei Pietroasa      ___________ 

Membrii comisiei de examen: 

Măduța Florica-Elena-inspector, grad profesional superior, compartiment Registratură, relații cu publicul 

și arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pietroasa    __________ 

Banciu Monica-inspector, grad profesional superior, compartiment Contabilitate în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Pietroasa        ___________ 

Secretarul comisiei de examen: 

Roncescu Crina-inspector asistent, Compartimentul Autoritate tutelară și asistență socială în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Pietroasa               ____________ 

 

     


