
 

 

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BANEASA 
                      
 Anexa nr.1 

    ANUNŢ nr. 2515/22.02.2017 
 

privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere depuse de candidaţi 
pentru concursul din perioada 01-06.03.2017, pentru ocuparea unor functii publice 

vacante de politist local,clasa III,grad profesional asistent, din cadrul Biroului de Politie 
Locala 

 
 Potrivit prevederilor art.25,art.26 alin (2)  din HG nr.611/2008 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia de concurs numită prin Dispoziţia Primarului Oraşului 

Baneasa, nr. 18 din 06.02.2017, având adresa nr. 4580/2017 

 

a ANFP Bucureşti , a analizat fiecare dosar de înscriere privind modul cum sunt îndeplinite 

condiţiile de participare la concurs şi a stabilit următoarele rezultate: 

1. DOSARE „ADMISE” pentru proba scrisă: 

 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
Funcţia publică pentru care s-a 

înscris 
Obs. 

0 1 2 3 
1 SIMINEANU MARIAN Politist local,clasa III,grad profesional 

asistent 

 

2. PETEA LUCIAN Politist local,clasa III,grad profesional 

asistent 

 

3. CARASTAN TIBERIU COSMIN Politist local,clasa III,grad profesional 

asistent 

 

4. SIMEDREA ADRIAN Politist local,clasa III,grad profesional 

asistent 

 

Candidaţii se vor prezenta în data de  01.03.2017 la sediul Primăriei oraşului Baneasa, pentru 

susţinerea probei scrise a concursului. 

2. DOSARE „RESPINSE” 

 
Nr. 

crt 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia publică pentru care 

s-a înscris 

Condiţii specifice de 

participare care nu au fost 

respectate 

Obser-

vaţii 

0 1 2 3 4 
1 RUSAN 

IONUT 

Politist local,clasa III, 

Grad profesional asistent 

Formularul de inscriere la 

concurs nu a fost inregistrat in 

registrul de intrare-iesire 

corespondenta al Primariei 

orasului Baneasa 

 



2 COSTACHE 

MARIUS 

FLORIN 

Politist local,clasa III, 

Grad profesional asistent 

Formularul de inscriere la 

concurs nu a fost inregistrat in 

registrul de intrare-iesire 

corespondenta al Primariei 

orasului Baneasa 

 

 Rezultatele privind selectarea dosarelor de înscriere prezentate mai sus au fost consemnate în 

procesul verbal nr .2514 /  22.02.2017, încheiat în şedinţa Comisiei de Concurs. 

 

COMISIA DE CONCURS 
Preşedinte:  Petcu Constantina    

Membrii : Carazeanu Mariana 

                 Trofim Nanian 

            Secretariat: Dinu Nadia 

 


