
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Serviciul Managementul Resurselor Umane

LISTA

cu rezultatul selec{iei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare

din data de 16.09.2019

Afigat astdzi 09.09.2019, ora 16:00 la sediul qi pe pagina de internet a Primiriei Sectorului 6

Bucuregti, in urma selecfiei dosarelor candida{ilor inscriqi Ia concursul de recrutare din data de

16.09.2019 in vederea ocuplrii funcfiilor publice de execu(ie vacante.

in conformitate cu prevederile art.40 alin. (l) 9i alin. (2), art.48 alin. (1) 9i alin. (2), art.50 din

H.G. nr. 6ll/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei func[ionarilor

publici, comisia de concurs s-a intrunit gi a procedat la selec{ia dosarelor candidalilor inscrigi la concursul

de recrutare organizatin vederea ocup6rii func[iei publice de execu{ie vacantd de:

Contencios Adm in istrativ;
Pe baza figelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidaJii care

indeplinesc condiliile de participare la concursul de recrutare gi a validat dosarele candidalilor admigi

pentru participarea la proba scrisd a concursului din data de 16.09.2019, astfel:

Numele qi prenumele

candidatului

Func(ia publicl
pentru care

candideazi
Rezultatul selecfiei dosarelor

Sfetcu Cezara Ioana Olivia

Consilier j uridic clasa

I, grad profesional

asistent in cadrul
Serviciului Juridic Ei

Copntencios

Administrativ

Admis

Prim[riei Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti;

afigare, conform arl. 63 din Hot[rirea Guvernului nr. 61112008 privind organizarea gi dezvoltarea

carierei funclionarilor publici, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, care se depune la secretarul

comisiei de solutrionare a contestafiilor.

SECRETAR COMISIE

Enache Valentina-Oana

Buanregti, Calea Pleuneinr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO434073O

Tet. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; utww.primaie6.ro email: pim6@trimarie6.ro
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Serviciul Managementul Resurselor Umane

LISTA

cu rezultatul selec(iei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare

din data de 16.09.2019

Afiqat astlzi 09.09.2019, ora 16:00 la sediul qi pe pagina de internet a Primiriei Sectorului 6

Bucuregti, in urma selec(iei dosarelor candida{ilor inscriqi la concursul de recrutare din data de

16.09.2019 in vederea ocupirii func{iilor publice de execufie vacante.

in conformitate cu prevederile art.40 alin. (l) qi alin. (2), art.48 alin. (l) 9i alin. (2), art.50 din

H.G. nr. 6l l/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea gi dezvoltarea carierei funclionarilor

publici, comisia de concurs s-a intrunit gi a procedat la selecfia dosarelor candida{ilor inscriqi la concursul

de recrutare organizatin vederea ocupdrii func(iei publice de execu[ie vacantd de:

Patrimoniu qi Registru Agricol;
Pe baza fiqelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidalii care

indeplinesc condiliile de participare la concursul de recrutare qi a validat dosarele candidalilor admigi

pentru participarea la proba scris[ a concursului din data de 16.09.2019, astfel:

Numele gi prenumele

candidatului
Func(ia publicl pentru care

candideazl
Rezultatul selec{iei dosarelor

Bivol Daniel
Referent clasa III, grad

profesional superior in cadrul
Compartimentului Patrimoniu

si Resistru Asricol

Admis

Staiculescu Liana
Referent clasa III, grad

profesional superior in cadrul
Compartimentului Patrimoniu

si Resistru Asricol

Admis

Candidalii declarali admigi vor sus{ine proba scrisd in data de 16.09.2019, ora 1000, la sediul

Primdriei Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti;

Candida[ii nemullumili de rezultatele obfinute pot formula contestafie in termen de 24 de ore de la

afigare, conform art. 63 din Hotdrdrea Guvernului nr. 61112008 privind organizarea qi dezvoltarea

carierei funcfionarilor publici, cu modificdrile qi completlrile ulterioare, care se depune la secretarul

comisiei de solulionare a contestaliilor.

SECRETAR COMISIE

Enache Valentina-Oana

Bucuregti, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013' CUI RO4340730
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; utuw.primaie6.ro email: pim6@timaie6.ro
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Serviciul Managementul Resurselor Umane

LISTA

cu rezultatul selec{iei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare
din data de 16.09.2019

Afigat astizi 09.09.2019, ora 16:00Ia sediul qi pe pagina de internet a Primiriei Sectorului 6

Bucureqti, in urma selec(iei dosarelor candida{ilor inscriqi la concursul de recrutare din data de

16.09.2019 in vederea ocupirii func(iilor publice de execufie vacante.

in conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) 9i alin. (2), art.48 alin. (1) 9i alin. (2), art.50 din

H.G. nr. 6ll12008 pentru aprobarea normelor privind organizarca qi dezvoltarea carierei func(ionarilor
publici, comisia de concurs s-a intrunit gi a procedat la seleclia dosarelor candidalilor inscrigi la concursul

de recrutare organizat in vederea ocup[rii func[iei publice de execu(ie vacantd de:

Comerciale;
Pe baza figelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidafii care

indeplinesc condiliile de participare la concursul de recrutare gi a validat dosarele candidatilor admiqi

pentru participarea la proba scrisd a concursului din data de 16.09.2019, astfel:

Numele gi prenumele

candidatului

Func(ia publicl
pentru care

candideazl
Rezultatul selec(iei dosarelor

Preda Aurelian Claudiu
Consilier clasa I, grad
profesional superior in

cadrul Serviciului
Activitlti Comerciale

Admis

Primdriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti;

afigare, conform art. 63 din Hotdrdrea Guvernului nr. 61112008 privind organizarca qi dezvoltarea

carierei funcfionarilor publici, cu modificirile gi complet[rile ulterioare, care se depune la secretarul

comisiei de solufionare a contesta{iilor.

SECRETAR COMISIE

Enache Valentina-Oana

Buanregti, Calea Pleunei nr, 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
TeL 037.620.4319, Fax 037.620.4446; wutut.pimarie6.ro email: pim6@orimarie6.ro

facebook. com' primariaSectorului6



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Serviciul Managementul Resurselor Umane

LISTA

cu rezultatul selec(iei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare
din data de 16.09.2019

Afiqat astizi 09.09.2019 , ora 16:00 la sediul qi pe pagina de internet a Primlriei Sectorului 6

Bucureqti, in urma selecfiei dosarelor candidafilor inscriqi la concursul de recrutare din data de

16.09.2019 in vederea ocupirii func(iilor publice de execu(ie vacante.

in conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) 9i alin. (2), art.48 alin. (l) qi alin. (2), aft.50 din

H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei func[ionarilor

publici, comisia de concurs s-a intrunit gi a procedat la selecfia dosarelor candida[ilor inscrigi la concursul

de recrutare organizatin vederea ocupdrii func(iei publice de execulie vacant[ de:

Resurselor Umane;
Pe baza figelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candida(ii care

indeplinesc condiliile de participare la concursul de recrutare qi a validat dosarele candida(ilor admiqi

pentru participarea la proba scrisd a concursului din data de 16.09.2019, astfel:

Numele gi prenumele

candidatului
Funcfia publici pentru

care candideazd
Rezultatul selec(iei dosarelor

Minzat Nicoleta

Consilier clasa I, grad

profesional superior in
cadrul Serviciului

Managementul

Resurselor Umane

Admis

Primdriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureqti;

afigare, conform art.63 din Hot[rdrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea gi dezvoltarea

carierei funcfionarilor publici, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, care se depune la secretarul

comisiei de solulionare a contestafiilor.

SECRETAR COMISIE

Enache Valentina-Oana

Bucuregti, Calea Pleuneinr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446;wwut.pimaie6.ro email: prim6@rimarie6.ro

faceb ook. com / PrimariaSectorului6



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI
Serviciul Managementul Resurselor Umane

LISTA

cu rezultatul selec(iei dosarelor de inscriere Ia concursul de recrutare
din data de 16.09.2019

Afiqat astizi 09.09.2019 , ora 16:00 la sediul qi pe pagina de internet a Primiriei Sectorului 6

Bucureqti, in urma selec(iei dosarelor candida(ilor inscriqi la concursul de recrutare din data de

16.09,2019 in vederea ocupirii func(iilor publice de execu(ie vacante.

in conformitate cu prevederile art.40 alin. (1) 9i alin. (2), art.48 alin. (l) gi alin. (2), art.50 din

H.G. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei func[ionarilor

publici, comisia de concurs s-a intrunit gi a procedat la selec[ia dosarelor candidafilor inscrigi la concursul

de recrutare organizat in vederea ocupdrii func(iei publice de executie vacantl de:

Resurselor Umane;
Pe baza figelor individuale pentru membrii comisiei de concurs, comisia a stabilit candidafii care

indeplinesc condiliile de participare la concursul de recrutare gi a validat dosarele candida[ilor admiqi

pentru participarea la proba scrisd a concursului din data de 16.09.2019, astfel:

Numele qi prenumele

candidatului
Funcfia publici pentru

care candideazi
Rezultatul selec{iei dosarelor

Minzat Nicoleta

Consilier clasa I, grad
profesional superior in

cadrul Serviciului
Managementul

Resurselor Umane

Admis

Prim[riei Sectorului 6 al Municipiului Bucuregti;

afigare, conform art.63 din Hotdrdrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea gi dezvoltarea

carierei func{ionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, care se depune la secretarul

comisiei de solulionare a contesta(iilor.

SECRE,TAR COMISIE

Enache Valentina-Oana

Buanregti, Calea Pleuneinr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
Tel. 0 3 7. 6 2 0. 4 3 1 9, Fax 0 3 7. 6 2 0. 4 4 4 6 ; tt tttt. pimarie 6. ro email: prim6@orimaie6. ro
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