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al concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: 
Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent - OL TEAN ALEXANDRU 

Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul de promovare1: 

Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru ~i fond funciar, urbanism 
i amena·are teritoriu din cadrul a aratului des ecialitate al Primarului comunei ieu 

INFORMA Ill PRIVIND SELECJIA DOSARELOR2 

Data selectiei dosarelor: 22 August 2022 

Numele ~i prenumele Rezultatul selectiei Motivul respingerii dosarului 
candidatului dosarelor 

OL TEAN ALEXANDRU Admis -
Observatii formulate de catre membrii comisiei: Nu s-au facut observati 

INFORMATII PRIVIND PROBA SCRISA 

Data ~i ora desfa$urarii probei scrise: 29 August 2022 ora 10,30 
Probleme intervenite pe durata desfa~urarii probei scrise: Nu a fost cazul 

Numele ~i prenumele candidatului Punctajul final al probei Rezultatul 
scrise 

OL TEAN ALEXANDRU 89,5 ADMIS 

INFORMATII PRIVIND INTERVIUL 

Data $i ora desfa$urarii interviului: 29 August 2022 ora 14,00 
Probleme intervenite pe durata desfa~urarii interviului: lnterviu/ in baza declaratie si solicitari scrise a 
concurentu/ui ~; cu acordu/ membrilor comisiei de concurs, a avut foe in aceiasi zi (29.08.2022 ora 14, 00) in 
care s-a sustinut proba scrisa, 

Numele $i prenumele candidatului Punctaiul final al interviului Rezultatul 

OL TEAN ALEXANDRU 81,00 ADMIS 

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI 

Functia publica: Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru ~i fond 
funciar, urbanism $i amenajare teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sieut 

Numele $i prenumele candidatului Punctajul final al concursului Rezultatul 

OL TEAN ALEXANDRU 170,5 ADMIS 

COMISIA DE CONCURS I_ ~mna,ura 
1. GOTEA DUMITRU - Secretarul comisiei de concurs Responsabil de 
procedura - Secretar al comunei $ieu\ 

2. ~UTEU OLGA - Membru, Inspector superior in aparatul de specialitatea al 
Primarului comunei Sieut 

3. PANTEA ALBINA - Membru , Inspector superior in aparatul de specialitatea 
al Primarului comunei Sieut 

HORGA MARIA - Secretarul comisiei de concurs - Inspector asistent Tn 

aparatul de specialitatea al Primarului comunei Sieut 




