
PRIMĂRIA MUNICIPIUL BOTOŞANI 

Nr.5360 din 18 noiembrie 2020 

 

Rezultatul selecţiei  

dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada  24-26.11.2020 pentru ocuparea pe 

durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de referent casier în cadrul Biroului 

Administrare Pieţe, Obor şi Cimitire  

 

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 

a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de 

înscriere: 

 

Nr.  

Crt. 

Nr dosarului/data Funcţia contractuală 

de conducere 

Instituţia sau 

autoritatea 

publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul 

respingerii 

dosarului 

1.  ŞTEFĂNESCU 

ADRIANA–cererea 

de înscriere nr. 

5314/16.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

2.  TOMA 

MIHAELA-cererea 

de înscriere nr. 

5286/16.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

3.  NZAHARIUC 

VLAD-cererea de 

înscriere nr. 

5269/16.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC RESPINS Nu îndeplineşte 

condiţia de 

vechime în 

muncă de 5 ani 

4.  ŞTEFAN 

CODRUŢ-

GEORGIAN-

cererea de înscriere 

nr. 5317/16.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC RESPINS Nu îndeplineşte 

condiţia de 

vechime în 

muncă de 5 ani 

5.  MURGU 

GABRIELA-

LUMINIŢA–

cererea de înscriere 

nr. 5239/12.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

6.  ADOMNICĂI 

MARIANA – 

cererea de înscriere 

nr. 5171/11.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

7.  FILIP MIHAELA-

LOREDANA- 

cererea de înscriere 

nr. 5078/06.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

8.  ŞALARIU 

DANIELA- cererea 

de înscriere nr. 

5186/11.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

9.  ONICIUC ELENA 

ANIŞOARA- 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  



cererea de înscriere 

nr. 5221/12.11.2020 

10.  CIORNEI 

LĂCRĂMIOARA 

CRISTINA- cererea 

de înscriere nr. 

5262/13.11.2020 

Referent casier în cadrul 

Biroului Administrare 

Pieţe, Obor şi Cimitire  

SPAPOC ADMIS  

 

Ca urmare a contextului epidemiologic actual, din motive obiective, în baza art. 38 alin. (1) 

lit. a) din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ultetioare, Primăria municipiului Botoșani 

anunță amânarea pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare a probei scrise la concursul organizat pentru 

ocuparea  funcției contractuale vacante de execuție de casier piaţă în cadrul Birou Administrare Piețe 

Obor și Cimitire din cadrul S.P.A.P.O.C, stabilită inițial în data de 24.11.2020 ora 1000. 

       Proba scrisă se amână pentru data de 11 decembrie 2020 ora 1000 şi se va 

susţine la sediul Primăriei municipiului Botoşani str. Piaţa Revoluţiei nr.1 

▪ Afişat astăzi,  18 noiembrie 2020 ora 1530 la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, str. Piaţa   

Revoluţiei nr. 1 şi pe site-ul instituţiei la secţiunea concursuri                                         

 

 

Secretar comisie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


