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                                                                                             Nr.     6095 /15.07.2022 

 
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la 

concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante 
de Polițist local, grad profesional debutant Compartiment Poliție locală,  din cadrul  

aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu 
 

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs, 
numită prin Dispoziția primarului comunei Cornu, nr. 59 din 20 iunie 2022  a procedat la 
verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de polițist local, grad profesional debutant. 

A fost depus un singur dosar înregistrat cu nr.5927/11.07.2022, rezultatul selecției fiind 
următorul. 

 

 
▪ În conformitate cu prevederile art. 63 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările 

ulterioare: "După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau 
interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la 
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului 
probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din 
acest drept". Contestațiile se depun la sediul Primăriei comunei Cornu, Bdul Eroilor, nr.16, 
județul Prahova-registratură. 
 
Rezultate afişate astăzi, 15.07.2022, ora 09:00, la sediul și pe site-ul Primăriei comunei Cornu. 

 
 
 
 
 
COMISIA DE CONCURS   
 Președinte:  Daniela IANCU, secretarul general al comunei Cornu 

Membri:       Elena-Alina NISTORICĂ, director executiv, Comuna Cornu 

          Petrina-Mirela -Bogdana STOICA, polițist local, Primăria comunei Cornu 

 

Secretar comisie:  Denisa Apostol, Șef serviciu administrație publică locală comuna Cornu 
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1. 5927 Polițist local grad  
profesional 
debutant, 

Compartiment 
Poliție locală 
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