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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

COMISIA DE CONCURS 

Nr. 26139 din 23.12.2020 
 

 

Rezultatul probei scrise  

la concursul pentru ocuparea a 4 funcții publice  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

din data de 23.12.2020. 
 

 

 

 

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 GRIGORAȘ ANDREEA 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul stare civilă 
91,00 DMIS 

2 ALEXANDRU DIANA-ROXANA 
Inspector, clasa I, gradul profesional asistent  

– Compartimentul de evidență a persoanelor 
59,00 ADMIS 

3 POPA IONELA 
Referent, clasa III, gradul profesional 

superior  – Compartimentul stare civilă 
89,00 ADMIS 

4 STOICA ANA-MARIA 

Consilier achiziții publice, clasa I, gradul 

profesional asistent  – Compartiment 

achiziții 

90,33 ADMIS 

5 ALEXA MARIUS-OVIDIU 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul stare civilă 
Absent RESPINS 

6 AXINIA DANIELA 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul stare civilă 
Absent RESPINS 

7 COSTEA GABRIELA-IONELA 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul stare civilă 
Absent RESPINS 

8 TALMAȘAN CLAUDIA 
Inspector, clasa I, gradul profesional 

debutant  – Compartimentul stare civilă 
Absent 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 în data de 28.12.2020, ora 12,00 pentru susținerea INTERVIULUI 

 Afişat astăzi, 23.12.2020, ora: 14,00  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Răileanu Nicu 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 

 

 

 

 

Rezultatul soluționării contestațiilor  

la concursul pentru ocuparea a 5 funcții publice 

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni  

din data de 14.11.2018. 
 

 

 

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de soluționare a contestațiilor a stabilit 

urmatoarele rezultate ale soluționării contestațiilor depuse: 

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele soluționării contestațiilor se pot adresa instanței de contencios 

administrative, în condițiile legii.  

 

 Urmare a contestațiilor depuse și a termenelor legale de soluționare, candidații declarați ADMIS la proba scrisă se 

vor prezenta pentru susținerea INTERVIULUI în data de 19.11.2018, ora 13.00. 

 

 Afişat astăzi, 16.11.2018, ora: 13,00  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Răileanu Nicu 

 

Nr. 

crt. 
Nume și penume Funcția publică pentru care concurează 

Punctajul acordat în 

urma recorectarii lucrarii 

Rezultatul 

soluționării 

contestației 

1. Lazer Mihaela 
Inspector, clasa I, gradul superior / Comp. 

adm si gestionarea dom public si privat 43,00 RESPINS 

2. Sosoi Paula 
Inspector, clasa I, gradul debutant / 

 Comp. personal - salarizare 24,00 RESPINS 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 

COMISIA DE CONCURS 

Nr. _______ din __________ 
 

 

Rezultatul INTERVIULUI  

la concursul pentru ocuparea a 3 funcții publice  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni 

din data de 12.05.2020. 
 

 

 

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 interviului: 

 

 

 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. 

 

 Afişat astăzi, 12.05.2020, ora: 13,00  la sediul Primăriei municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar, 

Răileanu Nicu 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Funcţia publică 

pentru care candideaza 

Punctajul 

interviului 

Rezultatul 

interviului 

1 Bardan Neculai-Ovidiu 

Inspector, clasa I, gradul profesional 

asistent  – Unitatea pentru 

monitorizarea serviciilor comunitare 

de utilități publice 

91,66 ADMIS 

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

asistent  – Serviciul voluntar pentru 

situații de urgență 
91,33 ADMIS 


