
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FALTICENI 

REPUBLICII, NR. 13 

Nr. 25328  / 11.12.2020 

 

 
Rezultatul selecției dosarelor  

la concursul pentru ocuparea a 4 funcţii publice de execuție  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

din data de 23.12.2020. 

 

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de 

concurs a stabilit urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de încriere: 
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

candidat 

Funcţia publică pentru care 

candidează 

ADMIS / 

RESPINS 

Motivul 

respingerii 

1 
ALEXA  

MARIUS-OVIDIU 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

2 
AXINIA  

DANIELA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

3 
COSTEA 

GABRIELA-IONELA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

4 
GRIGORAȘ 

ANDREEA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

5 
TALMAȘAN 

CLAUDIA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

6 
ALEXANDRU 

DIANA-ROXANA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent  – 

Compartimentul de evidență a 

persoanelor 

ADMIS - 

7 POPA IONELA 

Referent, clasa III, gradul 

profesional superior  – 

Compartimentul stare civilă 

ADMIS - 

8 
STOICA 

 ANA-MARIA 

Consilier achiziții publice, clasa I, 

gradul profesional asistent  – 

Compartiment achiziții 

ADMIS - 

9 
TALAȘMAN ELENA-

BIANCA 

Inspector, clasa I, gradul 

profesional debutant  – 

Compartimentul stare civilă 

RESPINS 
Nu îndeplinește 

condițiile specifice de 

specialitate a studiilor 

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

la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la Registratura Primăriei. 

 

 Afişat astăzi, 11.12.2020, ora: 12,30  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 Candidații declarat “ADMIS” se vor prezenta in data de 23.12.2020, ora 10,00 pentru sustinerea 

probei scrise a concursului. 

 

 

 

 

Secretar, 

Răileanu Nicu 

 

 


