ROMÂNIA

JUDEŢUL BQTQŞANI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Piaţa Revoluţiei 1-3, TeI.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consiIiu@cjbotoSanirO

CQMISIA DE EXAMEN
Nr.17447 din 14.11.2019

ANUNŢ

In urma sustinerü probei scrise din data de 14.11.2019 la examenul de
promovare în grad profesional imediat superior, organizat în cadnil Consiliului
Judeţean Botoani, pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad
Finanţe, Serviciul Organizare,
profesional superior din cadrul Direcţiei Buget
Salarizare, Resurse Umane a fost inregistrat următorul rezultat:
-

Nr.I
crt.
;

[
1.

Numele şi prenumete
candidatului

MOANEI LUISA

-

ROXANA

Hotärârea
comisiei
Adrnisj Respins

Punctajul obţinut

--

ADMIS

93,33 puncte

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de
puncte, în cazul ocupării funcţülor publice de execuţie.
Contestaçia se depune in termen de cel mult 24 de ore de la data i ora aJirii
rezultatu lui probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu se va desfăsura la data de 19.11.2019, ora 1000.

PREŞEDINTE,
ANTONESEI DUMITRU-OWDIU

Buciu69*Aariana

Afiat astăzi, 14.11.2019, ora j43

ROMAN IA
JUDETUL BOTOŞANI
CONŚILIUL JUDEŢEAN
Piaţa Revoluţiei 1-3, TeI.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail;

consiliu@cjbctosankro

COMISIA DE EXAMEN

Nr. 17456 din 14.112019

ANUNŢ

În urma susţinerii prohei .vcrisc' Iu exumenul de promovare in grad proťesional imediat superior.
organizat în perioada 14.1I.2019-19.I1.201 9. în eudrul Consiliului Judeţean Botouni. pentru funcţia
publică de exeeutie de C'OJVUICľ/W1L/ŻĽ, ehtvu 1, gnuf pro/L'.viunciĺ .vupeťtor din cadrul Direeţiei Juridică.
Administraţie Pţiblică Loeala. Serviciul juľidic. coinţencios a lhst inregistrat următorul rezultat:
Nr.

cr1

Punctnjul obţinut

Numele şi prenumele
candidatului
Berciue Octavian

88

Hotärârca comisici
Admis / Respins

puncte

A DM1 S

Sunt decJarati admş a prcba schsá canddaţi care au cbţinut rn:nimum 50 de purcte, in cazu oCJDâIii furciiIorpubke de execuŞe.

Contestaţa se depune in termen de ceI muit 24 de ore de Ia data si ora aflsărü re2uitatului probei scńse, sub sancUunea
decäderü din acest drept.
Proba interviu se va desfăsura Ia data de 19.11.2019, ora 10°°.

PREŞEDIN
a

Seeretar,
Silvean I Elena

Afisat astăzi, 14.10.2019, ora 1300

E.

ijt"ltt ro n ela

ROMANIA
JUDETUL BOTOŞANI
CQNŚILIUL JUDEŢEAN

Piaţa Revcluţiei 1-3, TeI0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715
; e-mail: consiliu@cjbatosani.ro

COMISIA DE EXAMEN
Nr.17453 din 14.11.2019

ANUNŢ

În urma susţinerii probei scrise la examenul de promovare în grad profesi
onal imediat supeńor,
organizat în perioada 14.11.2019-19.11.2019, în cadrul Consiliului
Judeţean Botoşani, pentru funcţiile
publice de execuţie de consilier juridic, clasa L grad profesional princip
al din cadnil din cadrul
Direcţiei Servicii Publice, Serviciul de Management lnlegrat al Deşeur
ilor -Unitatea de management a
proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Botoşani şi expert, clasa L grad
profesional superior din cadml Direcţiei Servicii Publice- Unitate
a judeţeană de monitorizare a
serviciilor comunitare de uti]ităţi publice, au fost înregistrate urmăloarele rezulta
te:
„

“

Nr.1

Numele şi prenumele
candidatului

crt.

Punctajul obţinut

Hotărârca comisici
Admis / Respins

1.

Molie Viorel

87,67

puncte

ADMIS

2.

Ţurcanu Mihaela

89,00

puncte

ADMIS

.

Sujit declarav admişi Ia prnba scrisă candidai care au obnut minimum 50 de puncte, in cazul
ocupăńi hinciilar publice de execue.

Contestaţia se depune in termen de cel mult 24 de ore de Ia data i ora aü$ńi rezultatului
probei scrise, sub sancVunea
decădeńî din acest drept.
Proba interviu se va desfásura Ia data de 19. 11.2019, ora 1000.

PREŞEDflĺTE,
Sauciuc Ndúlai
Secretar,
Olaru

Afişat astăzi, 14.11.2019, ora

1430

