
Serviciul Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor  aflate în proprietatea 

municipiului Botoșani 

Nr.  83  din 13.01.2021 

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere 

la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de gropar la 

Compartimentul Administrare Cimitire din cadrul 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.10/ 05.01.2021 Gropar                    ADMIS 

  2. Cererea de înscriere nr.26 /06.01.2021 Gropar ADMIS 

  3. Cererea de înscriere nr.32 /06.01.2020 Gropar                 ADMIS 

  4. Cererea de înscriere nr.33 /06.01.2020 Gropar                 ADMIS 

  5. Cererea de înscriere nr.34 /06.01.2020 Gropar RESPINS(lipsă studii) 

  6. Cererea de înscriere nr.35 /06.01.2020 Gropar                 ADMIS 

  7. Cererea de înscriere nr.36 /06.01.2020 Gropar                 ADMIS 

  8. Cererea de înscriere nr.39 /07.01.2020 Gropar                 ADMIS 

  9. Cererea de înscriere nr.40 /07.01.2020 Gropar RESPINS(lipsă studii) 

10. Cererea de înscriere nr.41 /07.01.2020 Gropar ADMIS 

11. Cererea de înscriere nr.42 /07.01.2020 Gropar RESPINS(lipsă studii) 

12. Cererea de înscriere nr.43 /07.01.2020 Gropar ADMIS 

13. Cererea de înscriere nr.48 /07.01.2020 Gropar ADMIS 

14. Cererea de înscriere nr.56 /08.01.2020 Gropar ADMIS 

 

- Candidații declarați admiși vor susţine proba practică în data de 18.01.2021, ora 1000 la sediul 

Cimitirului Pacea , str.Pacea nr.55 

- Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, Oborului 

și Cimitirelor până la data de 14.01.2021 ora 9,00 

- Afişat astăzi, 13.01.2021, ora 900 la sediul Serviciului Public pentru Administrarea Piețelor, 

Oborului și Cimitirelor aflate în proprietatea municipiului Botoșani. 

 

 

Secretar comisie 

 


