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Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, 

la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a 

funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Circulația pe drumuri publice și Biroului Dispecerat și 

Evidența persoanelor, din data de 03 iunie 2021 – proba scrisă 

 

Nr. 

crt. 
Funcția publică     

Numărul de 

înregistrare atribuit 

dosarului de înscriere1  

Rezultatul 

probei de 

selecție a  

dosarelor   

Motivul 

respingerii 

dosarului  

1 polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 2366 Admis   

2 polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 2188 Admis   

3 polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 2225 Admis   

4 polițist local, clasa I, grad profesional principal 2244 Admis   

5 polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 2150 Admis   

6 polițist local, clasa I, grad profesional superior 2176 Admis   

7 polițist local, clasa I, grad profesional principal 2373 Admis   

8 polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior 2153 Admis   

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la 

afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care 

se depune la registratura Poliției Locale a municipiului Botoșani din str. M. Kogălniceanu nr.16. 

Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă  în data de 03 iunie 2021, ora 10:00, în 

locația Incubatorul de afaceri Botoșani, str. Calea Națională nr.144. 

 

PREȘEDINTE, 

Adina - Elena Huțanu 

 

   secretar comisie,  

Viorica Repciac 

 

 

 

 

 

 

 

Afişat astăzi, 26 mai 2021 la sediul Poliției Locale Botoșani și pe pagina de internet 

http://politialocalabt.ro/ 

1 Conform art.671 din HG nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare: Afișarea  rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum 

şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului 

de înscriere la concurs pentru fiecare candidat. 
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