
BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

Pentru ocuparea unor posturi  în regim contractual vacante din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cornești 

 

       Pentru ocupare  postului în regim contractual vacant  de șofer – Biroului 

Patrimoniu,Administrativ,Protecția Muncii și Protecția Mediului  în  cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei  Cornești. 

 

1.- O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare: 

➢ Partea I - TITLUL III  Principiile Generale aplicabile administrației publice, 

➢ ParteaIII  Administrația publică locală :  

          -      Titlul IV Unitatile administrative teritoriale in Romania 

          -      Titlul V Cap I Autoritatile administratiei publice locale, Cap. VIII Actele autoritatilor 

administratiei publice locale 

➢ Partea a VI-a Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici si a 

personalului contractual din administrația publică,  

➢ Partea a VII- a  Răspunderea administrativă., Titlul I Dispozitii generale, Titlul II 

Raspunderea administrativ-disciplinara. 

 

2.-  Legea  nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările ulterioare;  

➢ Capitolul II- Executarea contractului individual de munca,  

➢ Capitolul IV- Suspendarea contractului individual de munca,  

➢ Capitolul V-Incetarea contractului individual de munca, Sectiunea a 1-a Incetarea de 

drept a contractului individual de munca, Sectiunea a 2-a Concedierea, Sectiunea a 3-a 

Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului, Sectiunea a-8-a Demisia 

 

3.   O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările si 

completările ulterioare 

➢ Capitolul V – Reguli de circulatie 

- Sectiunea 1 Obligatiile participantilor la trafic 

- Sectiunea 2 Reguli pentru circulatia vehiculelor 

- Sectiunea 4 Circulatia pe autostrazi 

- Sectiunea 5 Obligatii in caz de accident 

➢ Capitolul VI – Infractiuni si pedepse 

➢ Capitolul VII – Raspunderea contraventionala 

➢ Capitolul VIII - Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei 

4.     H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare. 

➢ Capitolul V – Reguli de circulatie 

- Sectiunea 2 Utilizarea partii carosabile 

- Sectiunea 3 Reguli pentru circulatia vehiculelor 

- Sectiunea 5 Circulatia pe autostrazi 

➢ Capitolul VII Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative 

- Sectiunea  1Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale 

- Sectiunea 2 Masuri tehnico-administrative 

- Sectiunea 3 Sanctiuni contraventionale complementare 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei comunei Cornești , la secretarul comisiei 

de concurs, date de contact tel. 0245 241654 fax 0245732829  sau la adresa de email cornesti@cjd.ro  . 

  . 

PRIMAR,                                  SECRETAR  GENERAL COMUNĂ , 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

 

Pentru ocuparea  postului  în regim contractual vacant de muncitor calificat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Cornești 

 

Pentru ocupare  postului  contractual  vacant  de muncitor calificat – Biroului 

Patrimoniu,Administrativ,Protecția Muncii și Protecția Mediului  în  cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei  Cornești. 

 

1.- O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare: 

➢ Partea I - TITLUL III  Principiile Generale aplicabile administrației publice, 

➢ ParteaIII  Administrația publică locală :  

          -      Titlul IV Unitatile administrative teritoriale in Romania 

          -      Titlul V Cap I Autoritatile administratiei publice locale, Cap. VIII Actele autoritatilor 

administratiei publice locale 

➢ Partea a VI-a Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici si a 

personalului contractual din administrația publică,  

➢ Partea a VII- a  Răspunderea administrativă., Titlul I Dispozitii generale, Titlul II 

Raspunderea administrativ-disciplinara. 

 

2.-  Legea  nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările ulterioare;  

➢ Capitolul II- Executarea contractului individual de munca,  

➢ Capitolul IV- Suspendarea contractului individual de munca,  

➢ Capitolul V-Incetarea contractului individual de munca, Sectiunea a 1-a Incetarea de 

drept a contractului individual de munca, Sectiunea a 2-a Concedierea, Sectiunea a 3-a 

Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului, Sectiunea a-8-a Demisia 

 

3.   O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările si 

completările ulterioare 

➢ Capitolul V – Reguli de circulatie 

- Sectiunea 1 Obligatiile participantilor la trafic 

- Sectiunea 2 Reguli pentru circulatia vehiculelor 

- Sectiunea 4 Circulatia pe autostrazi 

- Sectiunea 5 Obligatii in caz de accident 

➢ Capitolul VI – Infractiuni si pedepse 

➢ Capitolul VII – Raspunderea contraventionala 

➢ Capitolul VIII - Cai de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei 

4.     Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificările si completările 

ulterioare; 

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei comunei Cornești , la secretarul comisiei 

de concurs, date de contact tel. 0245 241654 fax 0245732829  sau la adresa de email cornesti@cjd.ro  . 

  . 

 

            PRIMAR,                          SECRETAR  GENERAL UAT 

 


