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PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi 30.04.2020   
  

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 474 din 07.04.2020 emisă de primarul 

municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, constituită în vederea organizării concursului pentru 

ocuparea 3 funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Fălticeni, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (2), din Hotărârea Guvernului 

nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a procedat, în 

cazul primei etape a concursului, la verificarea condiţiilor de participare la concurs, stabilind 

următoarele:  
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume candidat 

Funcţia publică pentru care 

candidează 

ADMIS / 

RESPINS 

Motivul 

respingerii 

1 Bardan Neculai-Ovidiu 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

asistent  – Unitatea pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice 

ADMIS - 

2 Giosan Petru-Ovidiu 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

asistent  – Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență 

ADMIS - 

  
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, urmând ca secretatul 

comisiei de concurs să aducă la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul instituţiei 

a rezultatului selectării dosarelor de înscriere a acestora. 

 

 

Comisie concurs: 

Preşedinte:  Gagiu Flavius Andrei – Director executiv 

Membrii: 

Ciocan Simona Cristina – Consilier juridic 

Crăciun Lulu – inspector superior 

 

Secretar comisie, 

Răileanu Nicu – șef serv. R.U. 
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Rezultatul selecției dosarelor  

la concursul pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuție  

 din aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

din data de 08.05.2020. 

 

 

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 Bardan Neculai-Ovidiu 
Inspector, clasa I, gradul profesional asistent  – 

Unitatea pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilități publice 

ADMIS - 

2 Giosan Petru-Ovidiu 
Inspector, clasa I, gradul profesional asistent  – 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență 
ADMIS - 

 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, 30.04.2020, ora: 14,00  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 Candidații declarat “ADMIS” se vor prezenta in data de 08.05.2020, ora 10,00 pentru sustinerea 

probei scrise a concursului. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Răileanu Nicu 

 

 


