ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA ORASULUI BROSTENI

Nr. 3097/20.05.2021

REZULTATUL SELECTIEI
dosarelor la concursul de recrutare organizat in data de 26.05.2021, pentru
ocuparea functiilor publice de executie vancante de: una funcție publică de execuție

vacantă de inspector, clasa I, grad profesional, grad profesional debutant din Compartiment
Protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul
Suceava și (una) funcție publică de execuție vacantă de Consilier Juridic, clasa I, grad
profesional asistent din Compartimentului Juridic Registru Agricol și Arhivă din cadrul
aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Comisia de
concurs constituită prin dispozitia primarului orasului Brosteni nr. 82/2021, s-a întrunit şi a
procedat la verificarea dosarelor depuse cu privire la constatarea, îndeplinirilor condiţiilor de
participare la concursul de recrutare organizat in data de 26.05.2021, pentru ocuparea functiilor
publice vacante, in baza Procesului Verbal al comisiei de concurs nr.3088 din 19.05.2021, am
procedat la afisarea rezultatului selectiei dosarelor.
Comisia de concurs a decis urmatoarele rezultate pentru selecția dosarelor:
Pentru functia publica de executie vacanta Inspector, clasa I, grad profesional, grad
profesional debutant din Compartiment Protecția mediului:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Nr. Dosar candidat

ADMIS/RESPINS

2735/04.05.2021
2819/06.05.2021
2957/12.05.2021
3401/17.05.2021

ADMIS
ADMIS
ADMIS
RESPINS -nu sunt indeplinite condițiile
de studii solicitate

Pentru functia publica de execuție vacanta Consilier Juridic, clasa I,grad profesional
asistent,- Compartiment Juridic si registru agricol, din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Broșteni :
Nr. crt.
Nr. Dosar candidat
ADMIS/RESPINS
1
3006/14.05.2021
ADMIS
Faţă de rezultatul selecţiei dosarelor se poate formula contestaţie în termen de 24 de ore
de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, la secretarul comisiei de
solutionare a contestatiilor.
Afişat astăzi, 20.05.2021, ora 9.00 la sediul Primăriei Orasului Brosteni.
Secretar comisie de concurs,
Inspector, ing.Cimpoeșu Monica

