
Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

Nr.  6233 din 29.12.2020 

 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 

la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție inspector de 

specialitate din cadrul Compartimentului Resurse Umane -Serviciului Public pentru 

Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor  

aflate în proprietatea municipiului Botoșani  

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin(1), din 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, modificată și 

completată prin HG. Nr. 1027/11.11.2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei 

dosarelor de înscriere: 

 

Nr.  

Crt 

Nr. înregistrare dosar Funcţia pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor 

1. Cererea de înscriere nr. 

5941/15.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

RESPINS – neîndeplinirea 

condițiilor specifice (1 an vechime în 

spec. studiilor superioare; curs în 

domeniul resurselor umane) 

2. Cererea de înscriere nr. 

25976 /21.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

ADMIS 

3. Cererea de înscriere nr. 

25998/21.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

ADMIS 

4. Cererea de înscriere nr. 

25926/21.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

ADMIS 

5. Cererea de înscriere nr. 

26169/28.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

ADMIS 

6. Cererea nr. 

26100/23.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

RESPINS – neîndeplinirea 

condițiilor specifice ( domeniul studiilor 

superioare; minim 1 an vechime în 

specialitatea studiilor superioare) 

7. Cererea de înscriere nr. 

26157/28.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

RESPINS – neîndeplinirea condițiilor 

specifice (curs în domeniul resurselor 

umane) 

8. Cererea de înscriere nr. 

26139/24.12.2020 

Inspector de specialitate Comp. 

Resurse Umane –S.P.A.P.O.C. 

RESPINS – neîndeplinirea condițiilor 

specifice (1 an vechime în specialitatea 

studiilor superioare) 

 

- Candidații declarați Admis vor susţine proba scrisă în data de 06.01.2021, ora 1000 la sediul 

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

 

- Contestaţiile se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Botoşani până la data de 30.12.2020 

ora 1000. 

 

- Afişat astăzi, 29.12.2020, ora 1500 la sediul Municipiului Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 1. 

 

                                                                                                                            

                  Secretar comisie 

 


