
ROMȂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMǍRIA ORAȘULUI SIMERIA 

NR.290/09.01.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

Ȋncheiat azi , 09.01.2020 ora 13 cu ocazia afişǎrii rezultatelor la selecţia 

dosarelor pentru concursul de ocupare a  funcţiei contractuale de inspector de 

specialitate gr.IA  în cadrul Serviciului urbanism , amenajare teritoriu  al 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Simeria din data de 15.01.2020 

 

 

 

 Azi, 09.01.2020 ora 13 s-au afişat rezultatele la selecţia dosarelor  pentru 

concursul de ocupare a funcţiei contractuale de inspector de specialitate gr.IA  în 

cadrul Serviciului urbanism , amenajare teritoriu al aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Simeria din data de 15.01.2020 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor  pot 

depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii 

rezultatului sub sancţiunea decǎderii din acest drept. 

 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

  

 

Secretar comisie concurs , Ciobanu Loredana 

  

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA         

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMǍRIA ORAȘULUI SIMERIA 

Nr.291 / 09.01.2020 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A  

 POSTULUI VACANT DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GRAD IA ȊN CADRUL 

SERVICIULUI URBANISM, AMENAJARE TERITORIU AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI ORAȘULUI SIMERIA 

 

 

  Comisia constituitǎ prin Dispoziţia Primarului oraşului Simeria nr.510/2019 s-a 

întrunit în vederea selectǎrii dosarelor depuse pentru concursul în vederea ocupǎrii postului vacant de 

inspector de specialitate grad IA , conform anunţului nr.15192/18.12.2019 afişat la sediul Primǎriei 

oraşului Simeria.  

                            S-au depus urmǎtoarele dosare : 

                         -  Nr.15627/31.12.2019 BRUZAN ANDREEA IOANA 

                         -  Nr.15628/31.12.2019 TRIC RǍZVAN DAN 

                          - Nr.140/07.01.2020 ROMAN ALEXANDRU ȘTEFAN 

                           Analizând actele depuse la dosare se constatǎ urmǎtoarele : 

- Dosarul nr. 15627/31.12.2019 depus de BRUZAN ANDREEA IOANA                              

îndeplineşte condiţiile de participare la concurs şi a fost declarat ADMIS. 

- Dosarul nr. 15628/31.12.2019 depus de TRIC RǍZVAN DAN                              

îndeplineşte condiţiile de participare la concurs şi a fost declarat ADMIS. 

- Dosarul nr. 140/07.01.2020 depus de ROMAN ALEXANDRU ȘTEFAN                              

nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs şi a fost declarat RESPINS. 

Motivul respingerii : nu îndeplineşte condiţiile de studii în specialitatea topografie. 

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

                       Afişat azi, 09.01.2020 ora 13.00 

 

Comisia : 

Preşedinte: - Todor Nicolae Adrian 

Membrii : - Matiş Nicolae Alin 

  - Iacob George 

Secretar : - Ciobanu Loredana    

 

 

 

 

 

 


