
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Comisia constituită conform Dispozitie. nr. 251/1021, modificată prin
Dispoziţia rlra 272/2021 a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău
Nr. 1751“! I.I 14202!

REZULTATUL
probei interviu la concursul de recrulare pentru ocuparea unor func publiw de
execuţie vucuule din cadrul upuutuiuide Specialilnre al Comiliului judeţe-n Buzău

mana în vedere prevederile an, 6! alin … din Huiărâma Guvernului nr Sil/2008 peniru
aprobarea normelor privind organizarea ş' dezvoltarea carierei funqiunarilur publici, cu modificările şi

complelările uiiel'ioflrc. comisia de examen cbrnunica urmatoarele rezllllaie ale probei inlcrviu'

Nr lndicuiivul dosarului Punctajul Rezultatul
' ' de înscriere Functia publică probei probei
crt. . . . i . .

: cundidntului* interviu interwu

Serviciul managementul documeiltcltlrşi relalii publice, Dlrccţinjuridlcă şi adminisrrnrie publică

, r
locala * *

L …“ en…—u…: clasa ! grnriri/ nu,nu Admis
m cslunal saruri,» i puncle

Compartimenlul Uniuwajudeţeană dc monitorizarea servit: im publice şi de mediu. Direcţia
pentru administrarea parrimoniului llnvcsliill

" |…“ cunll'linr, Lima !, gradul 64,00 Ad…
im maria] superior puncte

Serviciu] managementul pluiecieior.Direcţia de dezvoltare regională

L 16534 canu/ran nl… I, gradul 51,33 Mm“
pro/enorm! superior puncte

- Promovaren probei inlervlu a multalca urmare a onlinerii unui p ruj minim de 50 de puncte.
- Can—liderii nemulţumiţi de rezullalul obţinut pot formula conlesm n termen de 24 de ore de la

unşare, confnrrn an. 63 din lioiărâna Guvcmului nr. 61 lizoml penrru nprbbarea normelor
privind organizarea şi ri…nlrarea carierei l'uneriauarilur publici, cu modificarile şi ccmpielările
ulieriuare, enre se depun la la secretarul comisiei de concurs.ManolucneMuria, camera 75.

- Al'lşni astazi ll noiembrie, ola lili". la avizierui rnsiiluiiei şi pe slie-ul Consiliului juderean
Buzau, \Mvw cjbuznuro

Secretar cum in.

'La uublnnren r…nanilni „mb.-. mic“… nu \lllilmi lndlcauwi n……i dosar in mare … …ibnnuuin … Regulzmcnlll! run;
zuleraw ul bnrinrnnnrulnr buni,»… n ul Caminul… din 27 aprilie lelLi irlennrnn in …un… GDl'Kl si lcghlallu nuiannla ,……ni

piureu-…i „riu—urii…anaiclurpereannie … „un…


