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POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, judeţul Botoşani 

Telefon 0231/513100, 0331/401541; 0331401542 

Fax 0231/527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com 

Operator de  date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

COMISIA DE CONCURS 
   Nr. 5766 / 08 decembrie 2022              

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere, 

la concursul organizat pentru pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a polițiștilor locali, din data de 12 dec.2022 – 

proba scrisă 

 

Nr. 

crt. 

Numărul de 

înregistrare 

atribuit 

dosarului de 

înscriere * 

Funcția 

publică de 

execuție 

Clasa 

Grad 

profesio

nal 

deținut 

Structura funcțională 

Rezultatul 

selecţiei 

dosarelor 

Motivul respingerii dosarului 

1 5509/24.11.2022 polițist local I asistent Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

2 5528/24.11.2022 polițist local I asistent Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor Admis   

3 5558/28.11.2022 polițist local I asistent Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor Admis   

4 5522/24.11.2022 polițist local I  principal Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor Admis   

5 5587/28.11.2022 polițist local III asistent Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

6 5553/25.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

7 5542/25.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

8 5571/28.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

9 5503/23.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   

10 5504/23.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Admis   
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11 5506/23.11.2022 polițist local III  principal Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor Admis   

12 5536/25.11.2022 polițist local III  principal Biroul Dispecerat și Evidența persoanelor Admis   

13 5572/28.11.2022 polițist local III  principal Cmpartimentul Ordine și liniște publică Respins 

Nu îndeplinește condiția  prevăzută de art.479 

alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

14 5573/28.11.2022 polițist local III  principal Compartimentul Ordine și liniște publică Respins 

Nu îndeplinește condiția  prevăzută de art.479 

alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

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. 

Afişat astăzi, 08 decembrie 2022, ora 15:00, 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. 


