
 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BOTOŞANI 

Nr.  2181/04.05.2021 

 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11 mai 2021  

pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de 

 consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Patrimoniu 

 
 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. 2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere: 

Nr.  

Crt. 

Nr. înregistrare 

 dosar 

Funcţia 

publică 

Instituţia sau 

autoritatea publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

1. Nr. 2000/21.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
ADMIS  

2. Nr. 2035/22.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
ADMIS  

3. Nr. 2125/27.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
ADMIS 

 

4. Nr. 2083/26.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
ADMIS 

 

5. Nr. 1843/14.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
RESPINS 

Neîndeplinirea condiției 

specifice referitoare la 5 

ani vechime în 

specialitatea studiilor 

6. Nr. 2151/28.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
RESPINS 

Neîndeplinirea condiției 

specifice referitoare la 5 

ani vechime în 

specialitatea studiilor 

7. Nr. 2153/28.04.2021 
Consilier clasa I 

 grad principal 

Primăria Municipiului 

Botoşani  
RESPINS 

Neîndeplinirea condiției 

specifice referitoare la 5 

ani vechime în 

specialitatea studiilor 

 

▪ Candidații declarați admis vor susţine proba scrisă în data de 11 mai 2021, ora 1000 la 

sediul Primăriei Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

 

▪ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de 

ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la 

Serviciul Resurse Umane, camera nr. 1, sediul din Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

 

▪ Candidații declarați respins la probele concursului sunt așteptați să ridice dosarele de 

înscriere la concurs în termen de 60 de zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului. 

 

▪ Afişat astăzi, 4 mai 2021, ora 1200  la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, str. Piaţa 

Revoluţiei nr. 1.                                          

                                                                           

 

Secretar comisie, 
 


