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JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Piaţa RevoIuUeÍl-3, TeI.023î-514712. 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-mail: consihucjbotosanLro

COMISIA DE EXAMEN
Nr.

iC32% din 06 noiembrie 2019

ANUNŢ

In urma verificării dosarului depus pentru examenul de promovare in grad
19.11.2019, in
profesional imediat superior, organizat in perioada 14.11.2019
cadrul Consiliului Judeţean Botoani, pentru funcţia publică de execuţie de inspector,
clasa 1, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul
Organizare, Salarizare, Resurse Umane a fost inregistrat următorul rezultat:
-

Nr.
crt.

Numete şi prenumele
candidatului

MOANEI LUISA
ROXANA

-

Funcţia pubtică de execuţie
pentru care candidează

Hotărârea
comisiei

Inspector, clasa 1, grad profesional
superior

Termenul de contestaţie este de 24 ore de la data afişârű rezultatului selecţiei dosarelor, sub
sancţiunea decăderü din acest drept, conform H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

PREŞEDJNTE,
ANTONESEI DUMITRU

Aflatastăzi, 06.11.2019, ora 1100

-

OVIDIU

Secr tar,
Buciumaiçriana

ROMAN IA
JUDETUL BOTOŞANI
CONŚILIUL JUDEŢEAN
Piaţa Revoluţieí 1-3, Îel.0231-514712, 514713, 514714; Fax 0231-514715; e-maI: consihucjbotosani.ro

COMISIA DE EXAMEN
Nr 16950 din 06.11.2019

ANUNŢ

În urma sek'e(k'i dosarelor ck'pztse pemfl( exczmemd de promovare ÍJ grad pro/esional
inwdiat superior, organizat în perioada 14.11.2019—19. I 1.2019, în cadrul Consiliului Judeţean
Botoşani. pentru funcţia publică dc execuţie de consilier/uridic, e/asa 1, grad profesioncd S!IJJL'ľiOť
din cadrul din cadrul Dire.ţici Juridică. Adrninistraţie Publică Locală. Serviciul juridic. conteneios a
ibst înregistrat următorul rezultat:
Funcţia publică de cxecuţie pentru
Nr,
Numele şi
Hotărârea comisiei
crt.
prenumele
care candidează
candidatului
1.

Bercwc Octavian

consilierjuridie, clasa 1. grad
prolesional superior
-

.

.

ADMIS

rermenul de contestaţie este dc 24 orc de la daia atişării rezultatului selecţiei dosarelor. sub sancţiunea decăderii din acest
drept, conîorrn H.G. nr. 6 I 112008 pentru aproharea norrnelor privind organizarea şi dezvoliarea carierei l'uncţionarilor
publici

P R E

E 1)1 N T E,
el a

Secretar.

Silveanu Elena

Aflşat astăzi 06.11.2019 ora 13.30

