
  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

COMISIA DE CONCURS 

Nr. 13146 din 15.06.2021 

 

 
Rezultatul selecției dosarelor  

la concursul pentru ocuparea a 7 funcţii contractuale vacante  

de muncitor calificat din subordinea primarului municipiului Fălticeni, 

din data de 24.06.2021  
 

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea 

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

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 

prin H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs 

a stabilit următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere la concurs : 
Nr 

crt 
Nume şi prenume candidat 

Funcţia contractuală pentru care 

acadidează 

ADMIS / 

RESPINS 

Motivul 

respingerii 

1 CHIRUȚĂ OVIDIU Muncitor calificat I / Sect. spații verzi, sere ADMIS - 

2 
COSTÎN MIHAELA-

VIOLETA 
Muncitor calificat I / Sect. spații verzi, sere ADMIS 

- 

3 HAPĂU IONEL Muncitor calificat I / Sect. spații verzi, sere ADMIS - 

4 COSTÎN MIHAI-DORIN Muncitor calificat IV / Sect. spații verzi, sere ADMIS - 

5 LĂMĂȘANU IOAN 
Muncitor calificat I / Sect. transport-

reparații-întreținere 
ADMIS 

- 

6 BOSÎNCEANU CĂTĂLIN 
Muncitor calificat II / Sect. transport-

reparații-întreținere 
ADMIS 

- 

7 JITARIU PETRU-PAVEL 
Muncitor calificat II / Sect. transport-

reparații-întreținere 
ADMIS 

- 

8 IGNIA TUDOR 
Muncitor calificat II / Sect. transport-

reparații-întreținere 
RESPIND 

Nu a depus acte 

doveditoare 

pentru vechime 

în muncă 

9 FĂGĂRAȘ DUMITRU 
Muncitor calificat III / Sect. transport-

reparații-întreținere 
ADMIS 

- 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, 

conform art. 31 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contrctuale şi a criteriilor de promovere în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat prin H.G. nr. 286 din 23.03.2011, care se depune Registrtura Primăriei Fălticeni. 

 Candidaţii declaraţi “ADMIS”  se vor prezenta în data de  24.06.2021, ora 10.00 pentru susţinerea probei 

scrise.  

 Afişat astăzi: 15.06.2021, ora: 14.00,  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

Secretar comisie, 

Nicu Răileanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


