
 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

Pentru ocuparea a unui post  în regim contractual vacant de șofer II  din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Cornești 

 

 

       Pentru ocuparea  postului în regim contractual vacant  de șofer II– Compartiment 

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

Specialitate al Primarului comunei  Cornești. 

 

1.- Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-  Partea a III-a, Titlul V - Capitolul III, Secţiunea III ; 

-  Partea a III-a, Titlul V - Capitolul IV, Secţiunea II; 

-  Partea a Vl-a, Titlul I; 

-  Partea a Vl-a, Titlul III, Capitolul I, Capitolul III şi Capitolul IV. 

 

 

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; 

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. 

 

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

de concurs, date de contact tel. 0245 241654. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

Pentru ocuparea a unui post  în regim contractual vacant de din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Cornești 

 

 

       Pentru ocuparea postului în regim contractual vacant  de referent II– Compartiment 

apărarea și stingerea incendiilor  în  cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei  

Cornești. 

 

1.- Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

-  Partea a III-a, Titlul V - Capitolul III, Secţiunea III ; 

-  Partea a III-a, Titlul V - Capitolul IV, Secţiunea II; 

-  Partea a Vl-a, Titlul I; 

-  Partea a Vl-a, Titlul III, Capitolul I, Capitolul III şi Capitolul IV. 

2.-  Legea  nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările și completările 

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.-    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare ;  

4.- Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva;  

5.- Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgentă, modificat şi completat prin Ordinul MAI nr. 

786/2005 ;  

6.- Ordinul nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, 

reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;  

7.- Ordinului nr. 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind 

securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și 

avertizare", indicativ P 118/3-2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 

administrației publice nr. 364/2015; 

8.- Ordin 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la 

spaţii şi construcţii pentru birouri; 

9.- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun, cu modificările și completările ulterioare. 

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

de concurs, date de contact tel. 0245 241654. 

 
 


