
Nr.8096 din 16.03.2020 
 

A N U N Ț 
 

 

Consiliul Local al COMUNEI CORNETU, cu sediul in Sos. Alexandriei, nr. 
140, judetul Ilfov în calitate de autoritate publică tutelară a ADP CORNETU SERV 
SRL, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de 
Administrație ADP CORNETU SERV SRL, în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, 
modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 109/29.09.2016 si a 
dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta în depunerea de către 
candidați a unui dosar de candidatură însoțit de declarația de intenție și susținerea unui 
interviu de selecție, după următorul calendar: 

 Depunerea candidaturilor se va face până în data de 21.04.2020, ora 15.00. 

 Selecția dosarelor și întocmirea listei scurte se va face până în data de 30.04.2020. 

 Interviul de selecție se va susține în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data limita pentru depunerea candidaturilor. 

 

CERINTE MINIME: 
a) studii universitre cu licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu licență sau echivalentă; 
b) vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani; 

c) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care 
le-au administrat sau condus; 

d) cunoașterea legislației specifică societății, conform bibliografiei anexate; 

e) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

f) cunoașterea limbii romane (scris și vorbit); 

g) stare de sănătate corespunzătoare postului; 

h) să nu aibă antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; 

i) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege; 

j) să nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societăți cu 
acelaşi profil; 

k) să nu facă parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de adininistrație ale 
unor regii autonome sau societăți comerciale 

 

COMPETENȚE: 

- competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare, organizare și 

capacitate de a lua decizii, analiză și comunicare; 

 

Dosarul de candidatură se depune la Comisia de selectie din cadrul Primariei comunei 
Cornetu  și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor 
dosarului; 



2. CV  

3. Copie act identitate; 
4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări; 
5. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în 

îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus; 

6. Copia cametului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în 
specialitatea studiilor; 

7. Cazier judiciar; 
8. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulăiii procesului de selecție de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unitățile sanitaie abilitate; 

9. Declarația pe propria răspundere conform modelului prevăzut în procedura de 
selecție; 

10. Declarația de intenție întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări 
și a informațiilor publice legate de activitatea societății, prin care candidații își 
prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea societății; 

 
Actele  prevăzute  la pct.  3,  4,  5 și  6 vor  fi  prezentate  și  în original  în vederea  

verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei. 
 

Bibliografie: 

- Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a 
intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Rezultatele finale se afișează la sediul și pe site-u1 Primariei comunei Cornetu, precum și 
pe site-u1 societății ADP CORNETU SERV SRL. 

 
Persoane de contact: 
Beldiman Elena - Gabriela, presedinte Comisie selectie - telefon 021/4689220 int. 13 

Crucianu Florentina, secretar – telefon 021/4689220 int. 15 

 

 

 

 
 




