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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

COMISIA DE CONCURS 

Nr. 6401 din 10.03.2022 
 

 

Rezultatul probei scrise  

la concursul pentru ocuparea unor funcții publice  

din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 

din data de 10.03.2022. 
 

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs a stabilit urmatoarele 

rezultate ale probei scrise: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume candidat 

Funcţia publică 

pentru care candideaza 

Punctajul 

probei 

scrise 

Rezultatul probei 

scrise 

1 Buta Valentin-Costel 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul mediu 
40,33 RESPINS 

2 Mihoc Petronela-Gabriela 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul mediu 
80,66 ADMIS 

3 Opariuc Anca 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul mediu 
24,66 RESPINS 

4 Irimia Ovidiu 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
30,00 RESPINS 

5 Maftei Constantin-Dan 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
absent RESPINS 

6 Mireuță Ana-Maria 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
20,33 RESPINS 

7 Motoc Oana-Andreea 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
26,33 RESPINS 

8 Pinticanu Marius-Andrei 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
63,66 ADMIS 

9 Popa Iuliu-Tiberiu 
Polițist local, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Comprtartiment ordine, 

liniște publică și pază a bunurilor 
33,33 RESPINS 

 

▪ 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 municipiului Fălticeni. 

▪ Candidații declarați ADMIS se vor prezenta pentru susținerea INTERVIULUI în data de 14.03.2020, ora 12.00. 

▪ Afişat astăzi, 10.03.2022, ora: 14,30  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Nicu Raileanu 

 

 

 


