JUDEȚUL BIHOR
COMUNA
HIDIȘELU DE SUS

Romania, jud. Bihor,
loc. Hidișelu de Sus, nr. 328,
cod poștal 417275, C.I.F. 4660743,
telefon/fax 0259 335 855,
e-mail hidiseludesus@cjbihor.ro
www.primaria-hidiseludesus.ro

REZULTATELE
la proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante
de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului
Contabilitate Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hidiselu
de Sus din data de 08.04.2021
Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. d), art. 41 lit. d), art. 60 alin. (2) si art.
62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică
următoarele rezultate ale probei scrise:
Nr. de inregistrare
Nr.
crt.

atribuit dosarului de
inscriere la concurs
pentru fiecare

Funcţia publică pentru

Punctajul

care candidează

obţinut

consilier, clasa I, grad
profesional superior, din
cadrul Compartimentului
Contabilitate Buget

58,6

Rezultatul
obţinut
la proba scrisă

candidat

1

1614/2021

Admis

 Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului de minimum 50 de
puncte.
 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 09.04.2021, ora 11:00, la
Caminul Cultural din localitatea Hidiselu de Sus, com. Hidiselu de Sus, nr. 168, jud. Bihor (vizavi de
primarie).
 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de
ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la
secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, domnul Rogojan Daniel - inspector in cadrul
Compartimentului Impunere si Executare Silita.
 Comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul
contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum 24 de ore de la expirarea
termenului de depunere a contestatiilor.
 Afişat astăzi, data de 08.04.2021, ora 13:00, la sediul Primariei comunei Hidiselu de Sus si
pe pagina de internet a primariei.

Secretar comisie concurs,
Onaca Vlad Florian

