
r RQMÂNIA
JUDEŢUL BOTQŞANI

CONSILIUL JUDEŢEAN
Piaţa Revoluţiei 1-3, TeI0231-514712, 514713, 514714: Fax O231-514715 e-maiI; ccnşiIiu@cjbotosani.ro

COMISIA DE EXAMEN
Nr.17494 din 14.11.2019

ANUNŢ

In urma sustinerü probei interviu la examenul de promovare în grad profesional
imediat superior, organizat in data de 14.1L2019, in cadrul Consiliului Judeţean
Botosani, pentru funcţia publică de execuţie de inspector clasa 1, grad profesional
superior din cadrul Direcţiei Buget — Finanţe, Senriciul Organizare, Salarizare, Resurse
Umane, a fost înregistrat următorul rezultat:

Nr.
crt. Numele şi prenumełe Punctajul obţinut Hotărârea

candidatułui comisiei
Admis / Respins

1 - MOANEI ŁUISA-ROXANA 92,00 puncte ADMIS

Sunt declaraţi admisi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de

puncte, in cazul ocupării funcţiilor publice de execuţie.

Contestatia se depune în termen de cel mult 24 de ore de Ia data i ora aJişórii

rezultatuluiprobei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept

PREŞEDINTE,
Antonesei Dumitnx-Ovidiu

Buc iuma.

Afxat astăzi, 14.11.2019, ora 1530



ROMAN IA
JUDEŢUL BOTOŞANI

CONSILIUL JUDEŢEAN
Rata Revoluieí 1-3, TeI0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715;

COMISIA DE EXAMEN
Nr. 17489 din 1411.2019

e-mail: consiliu@cjboţosani.ro

ANUNŢ

În urma susţinerii jwohei żnícn'žu Ia examenul de promovare în grad profesionai imediat superior
organizat in data de 14.102019. în cadrul Consiliului Judeţean Botoani, pentru ťuncţia publieă de
exeeuţie de consilwr ţzwulie, dusc( L grud prn/esionczl superio;- din cadrul din cadrul Direcţiei Juridieă.
Administraţie Publică Locală. a Íbst înregislraĹ următoarul rezultat:
Nr.
crt. Numek şi prehumele Punctajul obţinut Hotărârca comisiei

canđidatului Admis / Respins

1. Berciuc Octavian so puncte ADMIS

Sunt aecIara admis Ia proba ntewiu canddaţi care au abnut minimum 50 de puncte, Tn cazul acupáhí iűboiIor publice de execuţie.

Contesta(ia se depune in termen de ceI mult 24 de ore de la data si ora aüsärii rezultatului probei interviu, sub sanchunea

decădeńi din acest drept.

Secretar
Si Iveap4Ĺząa

P R E Ş E D I N T E,
Marian aI- Petroncla

Afisat astăzi, 13.11.2019, ora 15°







ROMAN IA
JUDETUL BOTOŞANI

CONŚILIUL JUDEŢEAN
Piaţa Revoluţiei 1-3, TeI0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: cansiliu@cjbotosani.ro

COMISIA DE EXAMEN
Nr. 17496 din 14.11.2019

ANUNŢ

În urma susţinerii probei inten'iu la examenul de promovare în grad profesiona imediat supeńor,
organizat în cadml Consiliului Judeţean Botoşani. pentru funcţiile publice de execuţie de consilier
jurědic, clasa L grad profesional principai din cadrul din cadml Direcţiei Servicii Publice, Serviciul de
Management Integrat al Deşeurilor -Unitatea de management a proiectului „ Sistem integrat de
management al deşeurilor n judeţut Botoşani “ şi expert, clasa L grad profesionaź superior din cadrul
Direcţiei Servicii Publice- Unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, au fost înregistrate următoarele rezultate;
Nr.
crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut Hotărârea comisiei

candidatului Admis / Rcspins

1 - MOLIE Viorel 97,33 puncte ADMIS

2. ŢURCANU Mihaela 95,33 punctc ADMIS

* Sunt decIara admişi Ia proba interviu candidai care au obnut minimum 50 de puncte, in cazul ocupăhi hincţiilor publice de execue.
Contestaţüie se depun in termen de cei muit 24 de ore de ia data i ora afiării rezuitatuiui probei inteMu, sub sancţiunea

decăderii din acest drept.

PREŞEDI TE,
Sauciuc__

Secretar, /
Olaw Lenu%

Afişat astăzi, 14.11.2019, ora 16°°


