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Nr.3443 din 03 august 2022               

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, 
la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție specifice vacante 

(patru funcţii) din cadrul Serviciului Ordine și liniște publică și Pază bunuri, programat să se desfășoare la 

sediul Poliției Locale Botoșani în data de 18 august 2022 – proba scrisă 

 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de înregistrare 

atribuit dosarului de 

înscriere1  

Funcția publică 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii 

dosarului 

1 3063/11.07.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

2 3315/27.07.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

4 3353/28.07.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

3 3358/29.07.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

5 3383/01.08.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

6 3387/01.08.2022 
Polițist local, clasa I, grad 

profesional debutant 
admis - 

 

 

Notă :  

Candidații nemulțumiți de rezultatele la selecția dosarelor, pot formula contestație în termen de cel mult 24 

ore de la data afișării rezultatelor selecției, potrivit prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Ora și locația de desfășurare a probei suplimentare (eliminatorii) de testare a aptitudinilor fizice va 

fi anunțată în data de 12 august 2022.  

Afişat astăzi, 03 august 2022, ora 12:00, la sediul și pe pagina de internet a Poliţiei Locale Botoşani. 

 

 

 

 

 

                secretar comisie –  

 

 

 

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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