
Nr.7477/3.12.2012 

ANUNł 

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, b-dul Eroilor nr.750, judeŃul Prahovva anunŃă 

organizarea în intervalul 19-21 decembrie 2012 a concursului pentru ocuparea unei funcŃii 
publice de execuŃie temporar vacantă de PoliŃist local clasa I  (inspector), grad profesional 
superior -  Birou PoliŃie Locală; 

 
1. CondiŃiile generale de participare pentru ocuparea celor trei funcŃii publice vacante sunt: 
 - cetăŃenie română şi domiciliul în România; 
 - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 - vârstă minimă: 18 ani împliniŃi; 
 - capacitate deplină de exerciŃiu; 
 - stare de sănătate corespunzătoare funcŃiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; 

- îndeplineşte condiŃiile de studii prevăzute de lege pentru funcŃia publică; 
 - îndeplineşte condiŃiile specifice pentru ocuparea funcŃiei publice; 
 - nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra statului sau 

contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiŃiei, de 
fals ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcŃiei publice, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit reabilitarea; 

- nu a fost destituit dintr-o funcŃie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
- nu a desfăşurat activitate de poliŃie politică, astfel cum este definită prin lege. 

 
2.CondiŃii specifice de participare la concurs: 

- studii universitare de licenŃă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă; 

- cunoştinŃe de operare P.C. - nivel avansat 
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercităŃii funcŃiei publice: minim 9 ani; 
- apt psihologic pentru aviz„ port armă”; 
- disponibilitate şi rezistenŃă la efort; 

- apt din punct de vedere medical fizic şi psihic; 
- permis de conducere categoria B. 

3.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 
1. formularul de înscriere;  
2. curriculum vitae; 
3. copia actului de identitate; 
4. copie certificat de naştere; 

5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări,; 
6. copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverinŃă care să ateste vechimea în muncă şi, 

după caz, în specialitate;  

7. cazier judiciar pentru angajare în PoliŃia Locală;  
8. adeverinŃa 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 

unităŃile sanitare abilitate, inclusiv pentru munca în schimb de noapte; 
9. document eliberat de un medic specialist din care să rezulte aptitudinea psihologică a 

candidatului pentru aviz ”port armă”; 
10. copie permis de conducere categoria B; 

11. copia fişei de evaluare a performanŃelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandare de la ultimul loc de muncă; 

12. declaraŃie pe proprie răspundere sau adeverinŃă care să ateste că nu a desfăşurat activităŃi 

de poliŃie politică. 
13. declaraŃie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de 

art.54 din Legea nr.188/1999, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



Toate copiile menŃionate mai sus se prezintă însoŃite de documente originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

Formularul de înscriere se pune la dispoziŃie de către instituŃia organizatoare a concursului. 
Copiile după actele sus-menŃionate se prezintă însoŃite de documentele originale. 

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe din actele menŃionate mai 

sus, atrage respingerea participării candidatului la concurs. 

 
4. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Cornu astfel: 
- proba scrisă: 19 decembrie 2012 - ora 1000, în sala de şedinŃe a Consiliului Local Cornu; 
- interviul : 21 decembrie 2012 - ora 14,00 - în sala de şedinŃe a Consiliului Local Cornu. 

    
Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei până la data 

de 14.12.2012 orele 15,00
. InformaŃii suplimentare la telefon 0244-367461. 

 

5. Bibliografia stabilită pentru concurs este următoarea: 
 

5.1. Pentru ocuparea funcŃiei publice  vacante de PoliŃist local, clasa I, grad profesional 
superior: 
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
2. Legea nr 7 / 2004 privind codul de conduită a funcŃionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Legea nr 155/2010 privind PoliŃia Locală; 
5. H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcŃionare a 

PoliŃiei Locale; 
6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniŃiilor, republicată; 
8. Legea nr.61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieŃuire socială, 

a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

9. O.U.G.nr.97/2005 privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor 
români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. O.G.nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 

PRIMAR, 
CORNEL NANU 

 

 


