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STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
privind aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac, precum și personalul SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.05.2013, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.84/2012 și H.G. nr.23/2013 
 
 

 
I. FUNCŢII de DEMINITATE PUBLICĂ PUBLICE 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Nivel  
studii 

Funcţia 
 

Atribuții 

1.  Toma Cornel  M Primar – clasa 76 alături de consiliul local, rezolvă 
treburile publice din comună; reprezintă 
unitatea administrativ-teritorială în 
justiție 

2.  Lungu Mihai M Viceprimar – clasa 71 este subordonat primarului și 
înlocuitorul de drept al acestuia, care îi 
poate delega atribuțiile sale 

 
 
II. FUNCŢII PUBLICE 

 
A. FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
Nr. 
Crt. 

Numele şi  
prenumele 

Nivel  
studii 

Funcţia 
 

Atribuții 

1. 
Dumitraş Angelica  S Secretar al unităţii administrativ-teritoriale  

- gradul II  
– clasa 70  

prevăzute de art.116 din Legea 
nr.215/2001 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare 

 
 
1. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PESAC 
 
B. FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 
 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE 

 

Nr. 
Crt. 

Numele şi  
prenumele 

Nivel  
studii 

Funcţia 
 

Atribuții 

2. Dima Maria S Inspector – grad profesional superior  
– clasa 53 (clasa 44 + 9 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 5 

contabil - Conduce şi îndeplineşte 
activităţile cu caracter financiar-contabil 
din cadrul instituţiei publice din care 
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face parte, întocmeşte documentaţia 
necesară contabilităţii (balanţe de 
verificări, proiectul de buget anual şi 
rectificările acestuia, face analize şi 
prospecţiuni cu caracter economic). 

3. Smeu-Mare Paulina (fostă Bogdan) S Inspector – grad profesional principal  
– clasa 42 (clasa 33 + 9 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 5 

operator rol - conduce evidenţa analitică  
pe plătitor (roluri nominale), conduce 
evidenţa centralizată pe categorii de 
cheltuieli (partida de cheltuieli). 

4. Ţăran Marta-Mihaela S Inspector – grad profesional asistent  
– clasa 39 (clasa 27 + 8 clase vechime + 4  
clase CFP) 
– gradaţie corespunzătoare 4 

impozite și taxe - Conduce activitatea  
cu  caracter  fiscal, stabileşte 
cuantumurile impunerilor fiscale la 
nivel local pentru bugetul local, 
conduce evidenţa centralizată pe surse 
de venituri (partida de venituri) din 
impozite, taxe şi alte venituri. 

5. Veleşcu Mărioara M Referent – grad profesional asistent  
– clasa 22 (clasa 13 + 9 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 5 

casier - Asigură încasarea taxelor locale 
şi a  impozitelor locale,  face plăţi în 
numerar la nivelul instituţiei publice din 
care face parte.  

 
 
COMPARTIMENTUL AGRICOL 
6. Lungu Silvia-Angelica M Referent – grad profesional asistent  

– clasa 21 (clasa 13 + 8 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 4 

agent agricol - Îndeplineşte activitatea 
cu caracter agricol din cadrul instituţiei 
publice. 

7. VACANT 
 

M Referent – grad profesional asistent  
– clasa 16 (clasa 13) 
– gradaţie corespunzătoare - 

agent agricol - Îndeplineşte activitatea 
cu caracter agricol din cadrul instituţiei 
publice. 

 
 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
8. Dada Ştefania-Aurelia S Inspector – grad profesional asistent  

– clasa 32 (clasa 27 + 5 clase vechime)  
– gradaţie corespunzătoare 2 

achiziții publice, transport public - 
Îndeplineşte activitatea privind 
achiziţiile publice la nivelul instituţiei 
publice, precum şi activitatea autorităţii 
de autorizare (transport public). 

9. 
 

Selejan Lucia M Referent – grad profesional asistent  
– clasa 20 (clasa 13 + 7 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 3 

soluționare petiții - Urmărește 
soluționarea și prezentarea 
documentelor la termen de către 
compartimentele din structura 
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organizatorică a Primăriei Pesac și 
armonizarea programelor dintre 
compartimente 

 
 
COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
10. Cocîrţă Liliana-Mariana 

(titular - suspendat raportul de serviciu) 
M Referent – grad profesional asistent  

– clasa 21 (clasa 13 + 8 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 4 

lucrător social - Conduce şi 
îndeplineşte activitatea cu caracter 
social din cadrul instituţiei publice. 

Fluture Laura-Loredana 
(perioadă determinată) 

M Referent – grad profesional asistent  
– clasa 13 
– gradaţie corespunzătoare - 

lucrător social - Conduce şi îndeplineşte 
activitatea cu caracter social din cadrul 
instituţiei publice. 

 
 
 
 III. FUNCŢII CONTRACTUALE 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi  
prenumele  

Nivel  
studii 

Funcţia 
 

Atribuții 

 
COMPARTIMENTUL CULTURĂ ȘI BIBLIOTECĂ COMUNALĂ 
11. Fanu Mărioara-Anişoara M Referent – treapta profesională II  

– clasa 18 (clasa 11 + 7 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare  3 

referent cultural și bibliotecar : asigură 
funcţionarea în bune condiţii a 
Căminului Cultural Pesac, legătura cu 
diverse formaţii artistice şi ansambluri  
folclorice în vederea organizării şi 
desfăşurării programelor cultural-
artistice în comuna Pesac; asigură 
funcţionarea în bune condiţii a 
bibliotecii, păstrarea optimă a tuturor 
cărţilor, documentaţiilor şi a 
materialelor aflate în biblioteca 
comunei;   

 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
12. Bogdan Viorel-George M Referent – treapta profesională II  

– clasa 20 (clasa 11 + 9 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare  5 

expert local pentru probleme romi - 
Asigură sprijin pentru soluționarea în  
bune condiţii a problemelor cetățenilor 
de etnie romă  din comuna Pesac. 
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COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
13. Iuhasz Daniel M Magaziner  

– clasa 18 (clasa 13 + 5 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 2 

Ţine evidenţa primară a materialelor ce 
intră în gestiunea sa. 

14. Bercea Cristian 
 

G Muncitor necalificat – treapta  profesională  I  
– clasa 12 (clasa 5 + 7 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 3 

Asigură serviciile tehnice şi reparaţiile 
curente la sediul Primăriei şi la alte 
imobile pe care le are în administrare 
instituţia publică 

15. Bar Lenuţa G Îngrijitor  
– clasa 20 (clasa 12 + 8 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 4 

Asigură serviciile de deservire ale sediului 
Primăriei referitor la curăţirea şi igienizarea 
acestuia. 

      
   IV. CONSILIER PERSONAL 

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Atribuții 

1. Miloș Liviu  
 

Consilier personal al primarului asigură asistenţa de specialitate a 
primarului în condiţii de eficienţă şi 
eficacitate pe problem specifice. 

               
 

2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR PESAC 
 

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 
Nr. 
Crt. 

Numele şi  
prenumele 

Nivel  
studii 

Funcţia şi încadrarea Atribuții 

1. Lezeu Anişoara-Nicoleta  
- Coordonator  Serviciu 

S Inspector – grad profesional asistent 
– clasa 30 (clasa 27 + 3 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 1 

coordonează activitatea S.P.C.L.E.P. 
Pesac: Compartimentul Evidența 
persoanelor și Compartimentul Stare 
civilă 

2. Miloș Monica 
 

M Referent – grad profesional asistent  
– clasa 16 (clasa 13 + 3 clase vechime) 
– gradaţie corespunzătoare 1 

preluare și eliberare acte în regim de 
ghișeu unic în cadrul Compartimentul 
Evidența persoanelor 

3. Bogdan Petru-Sorin SSD Referent de specialitate – grad profesional superior  
– clasa 44 (clasa 35 + 9 clase vechime)  
– gradaţie corespunzătoare 5 

Îndeplineşte  şi asigură funcţionarea 
Compartimentului de stare civilă, 
asigură legătura cu alte instituţii publice 
în acest sens. 

    


