
 
 

  R   O   M   Â   N   I   A 
J U D E Ţ U L   P R A H O V A 

PRIMARUL COMUNEI CORNU 
Cod.107180, satul Cornu de Jos, B-dul Eroilor,750, 

tel:0244-367461; fax/0244-367402; 
                                 e-mail :  primariacornu@clicknet.ro , CIF: 2845680 
                       Dosar:   resurse umane                                                Nr 9263 Data 19.11.2014 

 
 

  ANUNŢ  
 

Privind condiţiile de participare, desfășurare și bibliografia pentru concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de Șef-Serviciu – Serviciul Utilităţi 

Publice, Cultură, Tineret și Sport din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cornu 

 
I.       Organizare concurs:  

a) Înscrierea la concurs se va face până în data de 05.12.2014, ora 16:00, la sediul primăriei comunei 
Cornu, compartiment Resurse Umane, persoană de contact: Denisa Dăncescu, tel: 0244367461; 

b) Concursul va avea loc în data de 08.01.2015, ora 10:00- proba scrisă și 13.01.2015, ora 10: 00- 
interviul 

 
II.          Condiţii de participare pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de Șef 

Serviciu în cadrul Serviciului Utilităţi Publice, Cultură, Tineret și Sport din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Cornu: 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, 
următoarele condiţii generale: 

 
a) Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state mebre a Uniunii Europene sau a Statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România 
b) Să cunoască limba română scris și vorbit; 
c) Să aibă vârsta minimă de 18 ani; 
d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
e) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului, pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale, eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) Să nu fi fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. 

 
III. Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Sef Serviciu- Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, 

Tineret și Sport: 
 

a) Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; 
b) Studii postuniversitare de masterat absolvite cu diplomă; 
c) Vechime în specialitatea studiilor necesare: 2 ani. 
d) Cunoștințe operare calculator: Microsoft Office-nivel avansat 
e) Limbi străine: engleză și/ sau franceză, constituie un avantaj 
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Cerinte specifice: abiltăți și aptitudini necesare: integritate morală, competență 
profesională, confidențialitate, capacitate de coordonare și organizare. 

 
   IV.   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 

conţine următoarele documente: 
 

a) Cerere de înscriere la concurs 
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; 
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări 
d) Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă și 

în specialitatea studiilor necesare; 
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care 

sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
f) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unitățile sanitare abilitate; 

g) Curriculum vitae; 
 
Observatii:  
Toate copiile xerox prezentate vor fi însoțite de actele originale, pentru certificarea 

conformității copiilor cu originalul. 
În cazul  documentului prevăzut la punctul e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, 

care a depus laînscriere o declarație pe proprie răspundere, că nu are antecedente penale, 
are obligația de a completa dosarul de concurs cu cazierul judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a concursului. 

 
V .      Bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de Sef Serviciu- Serviciul Utilităţi    Publice, 
Cultură, Tineret și Sport este următoarea: 

 
1) Legea nr 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
2) Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3) Legea nr. 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
4) Legea nr. 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public; 
5) Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea  si functionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

6) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 

7) Ordonanța Guvernului nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea 
activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

8) Legea nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

9) Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, privind aprobarea normelor financiare, pentru 
activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Primarul comunei Cornu, 
         Cornel NANU 
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