
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU                                                
 

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu,  

cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat 
       

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 1 alin.(2), art.3, art.5 lit.g) și lit.ff), art.95 alin.(2), art.96, art.98, art.105 alin.(1), art.129 alin.(1), 
alin.(2) lit.a) coroborat cu alin. (3) lit.c) raportate la cele ale art.155 alin.(1) lit.c), art.242 alin.(1), 
art.370 alin.(1), (2),(4) și (5), art.385 alin.(3),  art.406 -407, art.409, art.610 alin.(1), art.611 alin.(1) și 
alin.(2), art.612 precum și ale Anexei nr.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 
b) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat; 
c) Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 
d) Legii  poliţiei locale nr. 155/2010, republicată; 
e) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
g) Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
h) Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
i) Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
j) Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
k) Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată; 
l) Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată; 
m)Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
n) Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
o) Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
p) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
q) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
r) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
s) Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
t) Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
u) Legii nr. 277/2010 privind alocaţia suplimentară pentru susţinerea familiei, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
v) Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
w) Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
x) Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



y) Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu 
modificările și completprile ulterioare; 
z) titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
aa) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare; 
bb) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul 
de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu 
modificările ulterioare; 
cc) Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată de Legea nr. 39/2002; 
dd) art. 51 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;  
ee) Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare; 
ff) Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
gg) Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
hh) Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
ii) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol; 
jj) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
kk) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 
modificările și completările ulterioare; 
ll) Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, rectificat; 
mm) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și 
completările ulterioare; 
nn) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
oo) Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4040/2012 privind aprobarea 
listei documentelor necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru 
aprobarea modelului-cadru de stat de funcţii, cu modificările ulterioare; 
pp) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu modificările și completările ulterioare; 
qq) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.21 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului 
local al comunei Cornu pe anul 2019 ; 
rr) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.26 din 23 aprilie 2019 privind organizarea reţelei 
şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Cornu, în anul şcolar 2019-2020; 
 
 



analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9434/20.11.2019 însoțit de: 
a) comunicarea nr 5636/15.04.2019 transmisă de prefectul Judeţului Prahova, ce cuprinde numărul 
maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei Cornu în anul 2019; 
b) referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.9433/19.11.2019; 
c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 9437/18.11.2019; 
d) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, comisia 
pentru dezvoltare economică-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
comunei, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului, turism, gospodărire 
comunală, servicii publice, societăţi comerciale, cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, 
e) raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local, comisia pentru muncă și protecție socială, 
învățământ, sănătate, familie, activități social culturale, culte, protecție copii, tineret, sport, 
f) raportul conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia 
pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică, 

ştiind că una dintre atribuţiile esenţiale ale autorităţilor administraţiei publice locale este 
aceea de a stabili, fără a aduce atingere dispoziţiilor generale prevăzute de lege, structurile interne în 
vederea adaptării acestora la nevoile lor specifice şi asigurării unei gestiuni eficiente, 

apreciind că este imperativ necesară cuprinderea într-o structură unitară a autorităţilor 
administraţiei publice locale, precum şi a compartimentelor funcţionale din aparatul de specialitate al 
primarului comunei, astfel încât această structură să fie armonizată cu evenimentele legislative 
intervenite de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2014 şi până în prezent, 

         în temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din 
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. (1) Prin prezenta hotărâre se sistematizează şi se concentrează, într-o structură unitară, 
organizarea resurselor umane de la nivelul instituţiei publice locale cu personalitate juridică - 
COMUNA CORNU - care să asigure eficienţă şi operativitate în organizarea executării şi executării în 
concret a oricăror reglementări ce intră în competenţa de soluţionare la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale. 

(2) Funcția publică generală de conducere de secretar al unității administrativ-teritoriale 
comuna Cornu se transformă în funcția publică specifică de conducere secretar general al unității 
administrativ-teritoriale comuna Cornu, în condițiile prevăzute de art.611 din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019. 

 (3) Funcția publică generală de execuție de consilier din cadrul compartimentului achiziții 
publice se transformă în funcția publică specifică de execuție de consilier achiziții publice, în 
condițiile prevăzute de art.610 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019. 

        (4) Reîncadrarea și numirea personalului pe noile funcții, în noua structură organizatorică se 
face cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în legislația în vigoare.  

        (5) Se aprobă completarea Compartimentului de registratură, relații publice, arhivă cu 
atribuțiile organizării și publicării Monitorului oficial local al comunei Cornu, conform prevederilor 
Anexei nr. 1 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.2. (1)Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții prevăzute în anexele nr. 
1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Organigrama comunei Cornu redă schematic detaliile organizării resurselor umane şi 
stabileşte: 

a) raportul de colaborare dintre autorităţile administraţiei publice locale; 



b) raporturile de subordonare ale personalului faţă de primarul comunei; 
c) legăturile dintre compartimentele funcţionale, precum şi raporturile ierarhice dintre acestea. 

(3) Statul de funcţii  cuprinde: 
a) structura, respectiv, categoria de personal specifică fiecărui compartiment funcţional cu numele 

şi prenumele ocupantului postului/ post vacant; 
b) funcţia deţinută de ocupantul postului; 
c) clasa; 
d) gradul profesional/treapta de salarizare; 
e) nivelul studiilor. 
  Art.3.  Primarul comunei, în calitatea acestuia de autoritate executivă, asigură: 

a) aducerea la îndeplinire a oricăror atribuţii, prevăzute de lege sau de alte acte normative, ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor în care, în mod explicit, atribuţiile 
respective sunt stabilite ca fiind ale consiliului local; 
b) punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local, inclusiv realizarea unor atribuţii ale autorităţii 
deliberative, în limitele şi în condiţiile stabilite de aceasta; 
c) stabilirea indemnizaţiilor, a salariilor, inclusiv a componentelor acestuia, a indemnizaţiilor de 
conducere, a premiilor lunare, a premiilor anuale şi a oricăror alte elemente ale sistemului de salarizare, 
precum şi acordarea orelor suplimentare, în condiţiile legii, pentru întreg personalul din structura 
funcţională a comunei Cornu; 
d) stabilirea atribuţiilor şi elaborarea şi/sau actualizarea fişelor de post aferente funcţiilor publice şi 
contractuale prevăzute în statul de funcţii, anexa nr.2 la prezenta hotărâre; 
f) modificarea statului de funcţii în cazurile numirii ori încadrării de personal pe oricare dintre posturile 
vacante, în cazurile ce fac obiectul promovării funcţionarilor publici, modificării, suspendării şi 
încetării raportului de serviciu ori a raporturilor de muncă, după caz, precum şi în cazurile de 
modificare a indemnizaţiei lunare/salariului de bază lunar; 
g) însărcinarea unor persoane, funcţionari publici sau personal contractual, după caz, cu aducerea la 
îndeplinire a atribuţiilor unor compartimente funcţionale, în cazul în care la nivelul acestora nu sunt 
încadrate alte persoane ori acestea nu sunt în măsură, singure, să materializeze în mod corespunzător 
atribuţiile respective; 
h) reîncadrarea și numirea funcţionarilor publici în noile funcţii publice sau în noile compartimente 
funcţionale, după caz, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1, în condiţiile legii; 
i) reîncadrarea și numirea personalului contractual în noile funcţii sau în noile compartimente 
funcţionale, potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1, în condiţiile legii; 
j) modificarea sau completarea, după caz, a anexelor nr. 1 - 2 în funcţie de evenimentele legislative 
intervenite, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, numai în ceea ce priveşte terminologia 
utilizată. 

   Art.4. -  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 
Art.5. -  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU 
-Director executiv, doamna Alina-Elena NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova, 
-Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 
 
                                          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                       Nicolae TUDOR                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                          Daniela IANCU 

Cornu, 26 noiembrie 2019 
Nr. 70 

http://www.primariacornu.ro/
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JUDEŢUL PRAHOVA

Inalt 
funcţionar 

public
de conducere de execuţie

de 
conducere

de execuţie clasa

1 NANU Cornel DEMNITARI
PRIMARUL 
COMUNEI

universitare de 
masterat

2 SAVU Nicolae DEMNITARI VICEPRIMARUL 
COMUNEI

3 IANCU Daniela SECRETAR GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV 
TERITORIALE 

Secretarul general al 
U.A.T. I II universitare de 

masterat

4 STOICA Petrina Mirela COMPARTIMENT poliţie locală poliţist local I superior universitare de 
licență

5 VACANT COMPARTIMENT poliţie locală poliţist local I superior S

6 BURLACU Monica COMPARTIMENT poliţie locală poliţist local I superior universitare de 
licență

7 VACANT COMPARTIMENT poliţie locală poliţist local III superior M

8 CHIRIAC Mihaela COMPARTIMENT urbanism inspector I superior universitare de 
licență

9 CONSTANTIN Ciprian şef serviciu universitare de 
licență Şef serviciu I S

10 TOADER  Ion Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
11 PREOTEASA Maria Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
12 BUȘTUC Oana Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
13 BÎRSAN Maria Irina Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
14 NECULA Cristina Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M, G
15 ŞERBU Elena Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
16 VACANT Compartiment administrarea domeniului public şi privat şofer I M,G
17 LAZĂR Victor Marian Compartiment administrarea domeniului public şi privat muncitor calificat I M,G
18 VACANT Compartiment sport administrator II M,G
19 VACANT Căminul cultural Cornu Director I II S
20 CÎRCIU Graţiela Biblioteca Comunală Cornu bibliotecar I IA S

21 VACANT/delegare atrib. director executiv/NISTORICĂ Alina Director executiv I II universitare de 
masterat

22 VACANT BIROUL buget local Şef birou I II universitare de 
t t

23
Temporar vacant (Titular 
post NISTORICĂ Alina)

Birou buget-Compartiment venituri inspector I superior S

24 DUMITRU Nicoleta Birou buget-Compartiment venituri inspector I superior universitare de 
li ță

25 BARBU Irina Birou buget-Compartiment cheltuieli inspector I superior universitare de 
li ță

26 IONESCU Ștefania Birou buget-Compartiment cheltuieli inspector I asistent universitare de 
li ță

27 LUPUȘORU Virginia Birou buget-Compartiment achiziţii publice consilier achiziții publice I principal universitare de 
licență

28
Temporar vacant/ titular post 
Popescu Anca-Bianca Temporar 
ocupat de NIȚU Elena -Dana

Birou buget-Compartiment informatică, gestiune 
patrimoniu

inspector I principal universitare de 
licență

29 APOSTOL Raluca- Denisa şef serviciu şef serviciu I II universitare de 
t t

30 VACANT COMPARTIMENT resurse umane, stare civilă inspector I asistent S

31 BRAD Gabriela COMPARTIMENT registrul agricol inspector I principal universitare de 
li ță

32 BEJAN Tiberiu-Teodor COMPARTIMENT registratură, relaţii publice, arhivă, monitorul 
oficial local

inspector de spec. I I universitare de 
licență

33 VACANT Compartiment asistenţă socială asistent social I principal S

34 VACANT Compartiment asistenţă socială asistent social I debutant S

35 Chirilă Maria-Cristina Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

36 Lupu Elena Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

Anexa 2  HCL nr.70/26.11.2019

Gradul 
profesio  

nal

Nivelul 
studiilor

NR. 
CRT.

Numele, 
prenumele/VACANT, 

temporar VACANT după 
caz

COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ

Funcţia publică

Clasa

Funcţii exceptate de 
la procedura de 
stabilire a nr. de 
posturi a UAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   
   

    
  

                           STAT DE FUNCŢII:  COMUNA CORNU

Nivelul 
studiilor

Funcţia contractuală
Treapta 

profesiona 
lă/grad

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

COMPARTIMENT URBANISM

BIROUL BUGET LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEICORNU

OBSERVAŢIISTRUCTURA

DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE, CULTURĂ, TINERET, SPORT

FUNCŢIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ



37 Marin IonelaMaria Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

38 Tudor Elena Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

39 Vlădilă Denisa Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

40 Vlădilă Felicia-Petruţa Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

41 Nicolau Luminița Nicoleta Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

42 Crăcan Vasilica Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

43 Nedelcu Georgeta-Camelia Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

44 Tache Nicolae Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

45 State Nicoleta Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

46 Crăcan Elena Cornelia Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

47 Duţu Victoriţa Simona Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

48 Brebeanu Alexandra-Carmen Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

49 Nedelcu Lavinia Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

50 Uşurelu Maria Gabriela Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

51 Nistorică Oana-Mihaela Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

52 Burlacu Maria Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

53 Preda Florentina Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

54 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

55 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

56 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

57 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

58 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

59 Vacant Compartiment asistenţă socială asistent personal al 
persoanei cu handicap grav

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total
Nr. total de demnitari 2 0 2
Nr. total de funcţii publice de conducere 2 2 4
Nr. total de funcţii publice de execuţie 10 3 13
Nr. total de funcţii contractuale de conducere 1 1 2

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 10 3 13

Nr. total de posturi din cadrul instituţiei/autorităţii 
publice

25 9 34

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările şi completările ulterioare , din care:

19 6 25

Asistenţi personali - persoane cu handicap 19 6 25
nr. total de posturi inclusiv asistenţii personali  ai 

persoanelor cu handicap grav
43 16 59

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Daniela IANCUNicolae TUDOR

SECRETARUL GENERAL Al U.A.T. COMUNA CORNU, 

Primarul comunei Cornu,                                        
Cornel NANU
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Funcţii exceptate de 
la procedura de 
stabilire a nr. de 

posturi a UAT
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