
 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 26.05.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

26.05.2017, orele 14
00

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 55 din 26.05.2017 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind majorarea cu 30% a indemnizațiilor de care beneficiază primarul și viceprimarul Comunei 

Pesac, precum și actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac, care se aplică începând cu data de 01.04.2017 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.36/24.02.2017 privind stabilirea statului de funcţii al Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, care se aplică pentru perioada 1 martie - 31 decembrie 2017;  

- prevederile art.I pct.3 din Legea nr.115/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr.9/2017 privind 

unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea 

unor acte normative; 

- prevederile art.2
1
 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art.10 şi ale art.11 alin.3-5 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 63 alin.5 lit.e, ale art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

Art.1. (1) Începând cu luna aprilie 2017, cuantumul brut al indemnizațiilor de care 

beneficiază personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, respectiv primar și viceprimar, se majorează cu 30% față de nivelul aflat în plată pentru luna 

martie 2017.  

           (2) Se stabilește statul de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, 

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş 

Angelica – responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta – inspector I principal 

contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

            Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta – inspector I principal-contabil; 

- Celor în cauză; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil cu aplicația REVISAL; 

- Responsabilului CFP. 

 

                 PRIMAR,                                   AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                              Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 56 din 30.05.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                  ANEXA NR.1       

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                            La Dispoziția nr.56 / 30.05.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 
 

 
 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

privind aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac, precum și personalul SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.04.2017, 
în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.115/2017, Legea-cadru nr.284/2010, 

O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017, art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015, art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015, art.I pct.1 art.3
1
 din O.U.G. nr.20/2016 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

FUNCŢIEI 

CLASA DE 

SALARIZARE 

COEFICIENT 

DE 

IERARHIZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 

INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

martie 

– lei – 

 

INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

aprilie 

– lei – 

 

1. Primar 76 6,37 FDP TOMA Cornel  S 4204 5465 

2. Viceprimar 71 5,63 FDP LUNGU Mihail  M 3716 4831 

 

 

APARAT DE SPECIALITATE  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU DE 

BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 

- lei - 

3. Secretar - - II - 92 
(70  + 5 AEP + 

4 CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

9,23 FPC DUMITRAŞ 

Angelica 

S 4086 
(3.084 + 

1.002 – 

proiect 

fonduri 

europene ) 

511 
(12,5% - spor 

AEP) 

 

409 
(10% - spor CFP) 

 

306 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

5312 
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE   

4. Inspector  I Principal - 5 55  
(33+9 vechime 

+ 13 proiect 

fonduri 

europene) 

3,79 FPE TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

S 2923 
(2.206 + 717 

– proiect 

fonduri 

europene) 

438 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

3361 

 

5. Inspector  I Principal - 5 42  
(33+9 vechime) 

2,75 FPE SMEU-MARE 

Paulina (fostă 

Bogdan) 

S 2206 331 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2537 

6. Inspector  I Asistent - 1 30 
(27+3 vechime) 

2,05 FPE STOIAN  

Sebastian-

Manuel 

S 1668 250 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1918 

7. Referent  III Asistent  - 5 22  
(13+9 vechime) 

1,68 FPE VELEŞCU 

Mărioara 

M 1902 285 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2187 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI 
  

 

8. Inspector I Asistent  - 5 36  
(27+9 vechime) 

2,37 FPE LUNGU  

Silvia-Angelica 

S 1910 287 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2197 

9. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SCHREIER 

Marioara 

S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ŞI TRANSPORT PUBLIC  
  

 

10. Inspector I Superior - 2 71 
(44 + 5 vechime 

+ 5 AEP + 4 

CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

5,63 FPE DADA  

Stefania-Aurelia 

S 3933 
(2.968 + 965 

– proiect 

fonduri 

europene) 

492 
(12,5% - spor 

AEP) 
 

393 
(10% - spor CFP) 

 

295 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

5113 



3 

11. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SELEJAN Lucia S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

12. Magaziner - - - 3 20  
(13+7 vechime) 

1,60 FCE IUHASZ Daniel M 1500 - 1500 

 
13. Muncitor 

necalificat 

- I - 3 12  
(5+7 vechime) 

1,31 FCE BERCEA 

Cristian 

G 1500 - 1500 

 
14. Îngrijitor  - - - 0 12  

 

1,31 FCE MAN  

Stefania-Daniela 

G 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

15. Referent III Asistent  - - 13 1,35 FPE FLUTURE  

Laura Loredana 

M 1932 290 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2222 

 
COMPARTIMENTUL CULTURĂ și BIBLIOTECĂ COMUNALĂ 

16. Referent - II - 3 18  
(11+7 vechime) 

1,52 FCE FANU  

Mărioara-

Anişoara 

M 1500 225 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1725 

 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

17. Referent  - II - 5 20  
(11+9 vechime) 

1,60 FCE BOGDAN  

Viorel-George 

M 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

18. Inspector  I Asistent   - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 

 
CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 

19. Consilier 

personal al 

primarului 

- - - 5 - - FCE MILOȘ Liviu M 2652 - 2652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU 

DE BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 - lei - 

20. Inspector  I Principal - 2 43 
(33 + 5 vechime + 5 

AEP) 

2,82 FPE LEZEU  

Anişoara-Nicoleta 

S 2026 253 
(spor AEP) 

 

304 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2583 

21. Inspector  I Asistent - 2 32  
(27+5 vechime) 

2,15 FPE MILOȘ Monica S 1747 262 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2009 

22. Inspector I Debutant - - 35 2,32 FPE VACANT SSD 1681 - 1681 

 

 

 
          RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 

 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                            
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind mutarea definitivă a funcţionarului public Miloș Monica din Compartimentul Evidenţa 

Persoanelor al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac 

în Compartimentul Stare civilă din cadrul aceluiași serviciu 

 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1943/31.05.2017 prezentat de primarul 

Comunei Pesac, domnul Toma Cornel; 

- acordul scris al doamnei Miloș Monica, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, 

gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, prin care aceasta arată că este de 

acord cu mutarea sa definitivă din Compartimentul Evidenţa Persoanelor al S.P.C.L.E.P.Pesac în cadrul 

Compartimentului Stare Civilă al S.P.C.L.E.P. Pesac, pe o funcție vacantă echivalentă, de aceeași 

categorie, clasă și de același grad profesional, acord înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1944/31.05.2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.23/28.04.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

 - prevederile art.26 alin.3, art.87 alin.2 lit.d şi art.91 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Începând cu data de 01.06.2017, doamna Miloș Monica, funcţionar public de execuţie 

de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor al 

S.P.C.L.E.P. Pesac, este mutată definitiv din acest compartiment în Compartimentul Stare Civilă al 

S.P.C.L.E.P. Pesac pe o funcție vacantă echivalentă, de aceeași categorie, clasă și de același grad 

profesional, respectiv pe funcția publică vacantă de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional 

asistent. 

 

Art.2. Începând cu aceeași dată, atribuţiile de serviciu ale doamnei Miloș Monica se vor 

modifica şi vor fi cuprinse în noua fişă a postului, care se înmânează funcționarului public în cauză pe 

bază de semnătură. Doamna Miloș Monica va beneficia de drepturile salariale prevăzute pentru anul 

2017, conform reglementărilor legislative în domeniu. 

 

 Art.3. Începând cu data de 01.06.2017, funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor al S.P.C.L.E.P. Pesac devine 

vacantă. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.4. (1) Începând cu data de 01.06.2017, se deleagă ofiţer de stare civilă doamna Miloș 

Monica, inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, care se va încredința cu activitatea aferentă 

Compartimentului de Stare Civilă, iar în cazuri deosebite poate oficia şi participa la oficierea 

căsătoriilor. 

           (2) Doamna Miloș Monica este desemnată înlocuitor al doamnei Lezeu Anișoara-

Nicoleta preluând atribuțiile pe linie de evidența persoanelor pentru perioada în care aceasta din urmă 

se află în concediul legal de odihnă, concediu fără plată, concediu pentru formare profesională, precum 

şi pentru situațiile în care acesta este absentă din instituţie ca urmare a unor deplasări în interes de 

serviciu sau se află la anumite cursuri de perfecţionare, simpozioane, conferinţe etc. 

 

Art.5. Începând cu aceeași dată, doamna Lezeu Anișoara-Nicoleta, inspector I principal în 

cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, este desemnată înlocuitor al doamnei Miloș Monica, preluând 

atribuţiile de ofiţer de stare civilă, precum și atribuțiile pe linie de stare civilă pentru perioada în care 

aceasta din urmă se află în concediul legal de odihnă, concediu fără plată, concediu pentru formare 

profesională, precum şi pentru situațiile în care acesta este absentă din instituţie ca urmare a unor 

deplasări în interes de serviciu sau se află la anumite cursuri de perfecţionare, simpozioane, conferinţe 

etc., iar în cazuri deosebite poate oficia şi cununiile. 

 

Art.6. Se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziţii. 

 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Miloș Monica, 

inspector I asistent în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, doamna Lezeu Anișoara-Nicoleta, inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, doamna Dumitraș Angelica-secretar al Comunei Pesac și 

totodată responsabil resurse umane, precum și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

        Art.8.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- A.N.F.P. Bucureşti; 

- Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I asistent în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Doamnei Lezeu Anișoara-Nicoleta, inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. 

Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica-secretar al Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

             PRIMAR,                AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                        DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

Nr. 57 din 31.05.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac,  

începând cu data de 1 iunie 2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.57/31.05.2017 privind mutarea definitivă 

a funcţionarului public Miloș Monica din Compartimentul Evidenţa Persoanelor al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac în Compartimentul Stare civilă din 

cadrul aceluiași serviciu; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.36/24.02.2017 privind stabilirea statului 

de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, care se aplică pentru perioada 1 martie - 

31 decembrie 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.23/28.04.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.56/30.05.2017 privind majorarea cu 30% 

a indemnizațiilor de care beneficiază primarul și viceprimarul Comunei Pesac, precum și actualizarea 

statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, care se aplică începând cu data 

de 01.04.2017; 

- prevederile art.1-2
1 

din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10 şi art.11 alin.3-5 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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- prevederile art.1-2 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile Dispoziției nr.99/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

sporului pentru condiții vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile Dispoziției nr.6/16.01.2017 privind modificarea Anexei nr.2 a Dispoziției 

nr.99/15.12.2016 emisă de Primarul Comunei Pesac;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea nr.215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 1 iunie 2017, se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 
 

 

                 PRIMAR,                                   AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                              Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 
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ROMÂNIA                                  ANEXA NR.1       

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                            La Dispoziția nr.58 / 31.05.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 
 

 
 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

privind aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac, precum și personalul SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.06.2017, 
în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.115/2017, Legea-cadru nr.284/2010, 

O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017, art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015, art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015, art.I pct.1 art.3
1
 din O.U.G. nr.20/2016 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

FUNCŢIEI 

CLASA DE 

SALARIZARE 

COEFICIENT 

DE 

IERARHIZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 

INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

– lei – 

 

1. Primar 76 6,37 FDP TOMA Cornel  S 5465 

2. Viceprimar 71 5,63 FDP LUNGU Mihail  M 4831 

 

 

SECRETAR COMUNĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU DE 

BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 

- lei - 

3. Secretar - - II - 92 
(70  + 5 AEP + 

4 CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

9,23 FPC DUMITRAŞ 

Angelica 

S 4086 
(3.084 + 

1.002 – 

proiect 

fonduri 

europene ) 

511 
(12,5% - spor 

AEP) 

 

409 
(10% - spor CFP) 

 

306 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

 

5312 



2 

APARAT DE SPECIALITATE 
 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE   

4. Inspector  I Principal - 5 55  
(33+9 vechime 

+ 13 proiect 

fonduri 

europene) 

3,79 FPE TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

S 2923 
(2.206 + 717 

– proiect 

fonduri 

europene) 

438 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

3361 

 

5. Inspector  I Principal - 5 42  
(33+9 vechime) 

2,75 FPE SMEU-MARE 

Paulina (fostă 

Bogdan) 

S 2206 331 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2537 

6. Inspector  I Asistent - 1 30 
(27+3 vechime) 

2,05 FPE STOIAN  

Sebastian-

Manuel 

S 1668 250 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1918 

7. Referent  III Asistent  - 5 22  
(13+9 vechime) 

1,68 FPE VELEŞCU 

Mărioara 

M 1902 285 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2187 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI 
  

 

8. Inspector I Asistent  - 5 36  
(27+9 vechime) 

2,37 FPE LUNGU  

Silvia-Angelica 

S 1910 287 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2197 

9. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SCHREIER 

Marioara 

S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ŞI TRANSPORT PUBLIC  
  

 

10. Inspector I Superior - 2 71 
(44 + 5 vechime 

+ 5 AEP + 4 

CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

5,63 FPE DADA  

Stefania-Aurelia 

S 3933 
(2.968 + 965 

– proiect 

fonduri 

europene) 

492 
(12,5% - spor 

AEP) 
 

393 
(10% - spor CFP) 

 

295 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

5113 
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11. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SELEJAN Lucia S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

12. Magaziner - - - 3 20  
(13+7 vechime) 

1,60 FCE IUHASZ Daniel M 1500 - 1500 

 
13. Muncitor 

necalificat 

- I - 3 12  
(5+7 vechime) 

1,31 FCE BERCEA 

Cristian 

G 1500 - 1500 

 
14. Îngrijitor  - - - 0 12  

 

1,31 FCE MAN  

Stefania-Daniela 

G 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

15. Referent III Asistent  - - 22 
(13+9 vechime) 

1,35 FPE FLUTURE  

Laura Loredana 

M 1932 290 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2222 

 
COMPARTIMENTUL CULTURĂ și BIBLIOTECĂ COMUNALĂ 

16. Referent - II - 3 18  
(11+7 vechime) 

1,52 FCE FANU  

Mărioara-

Anişoara 

M 1500 225 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1725 

 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

17. Referent  - II - 5 20  
(11+9 vechime) 

1,60 FCE BOGDAN  

Viorel-George 

M 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

18. Inspector  I Asistent   - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 

 
CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 

19. Consilier 

personal al 

primarului 

- - - 5 - - FCE MILOȘ Liviu M 2652 - 2652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU 

DE BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 - lei - 

 
COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR  

20. Inspector  I Principal - 2 43 
(33 + 5 vechime + 5 

AEP) 

2,82 FPE LEZEU  

Anişoara-Nicoleta 

S 2026 253 
(spor AEP) 

 

304 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2583 

21. Inspector  I Asistent - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

21. Inspector  I Asistent - 2 32  
(27+5 vechime) 

2,15 FPE MILOȘ Monica S 1747 262 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2009 

 

 

 
          RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 

 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                            
 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav 

Tântar Ioan 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

           - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1966/06.06.2017 depusă de domnul Tântar 

Ioan, persoană cu handicap grav, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.900, Județul Timiș, prin care 

prezintă certificatul de încadrare în grad de handicap și solicită acordarea indemnizației lunare, conform 

prevederilor Legii nr.448/2006; 

- referatul nr.1967/06.06.2017 întocmit de doamna Fluture Laura Loredana, referent III asistent – 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1207/04.04.2017 emis de Consiliul Județean 

Timiș – Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap, valabil până la data de 04.04.2019;  

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art.42 alin.1-2, ale art.43 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare;  

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

          Art.1. Începând cu data 01.07.2017 (luna următoare depunerii cererii) și până la data de 

01.05.2019 (luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au 

dus la stabilirea dreptului), se acordă domnului Tântar Ioan, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.900, 

Județul Timiș și identificat prin CNP 1450326353950, indemnizația lunară în conformitate cu prevederile 

Legii nr.448/2006. Cuantumul indemnizației lunare este de 1.065 lei.   

 Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează secretarul comunei Dumitraş Angelica, 

doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal şi doamna Fluture Laura Loredana, referent III asistent 

– lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul primăriei; 

- Celui în cauză. 
 

           PRIMAR,           AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                           Secretar  Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ  ANGELICA 

Nr.59 din 06.06.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnatul TÂNTAR IOAN, domiciliat în Comuna Pesac, nr.900, Județul Timiș, 

posesor aL actului de identitate C.I. seria TM nr.690252, eliberat la data de 06.08.2008 de către 

SPCLEP Sînnicolau Mare, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea indemnizația lunară 

începând cu 01.07.2017, întrucât dețin Certificatul de încadrare în grad de handicap 

nr.1207/04.04.2017 emis de Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap în care se menționează că valabilitatea certificatului este 24 luni. 

 Alăturat anexez următoarele documente: 

- Act de identitate al subsemnatului; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1207/04.04.2017 privind pe domnul 

Tântar Ioan; 

- Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin care se 

solicită acordarea indemnizației lunare; 

- Extras cont CEC Bank. 

Vă mulţumesc pentru înţelegere. 

 

 

Data: 06.06.2017            SEMNĂTURA, 

                   _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnata Raniță Adriana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.637, Județul Timiș, 

posesoare a actului de identitate C.I. seria TM nr.968407 eliberat la data de 20.04.2012 de către 

SPCLEP Pesac, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea indemnizației lunare începând cu 

01.01.2017, întrucât dețin certificatul de încadrare în grad de handicap nr.4554/02.12.2015 emis 

de Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în care se 

menționează că valabilitatea certificatului este permanentă. 

 Alăturat anexez următoarele documente: 

- Act de identitate al subsemnatului; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.4554/02.12.2015 privind pe doamna 

Raniță Adriana; 

- Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin care se 

solicită acordarea indemnizației lunare. 

Vă mulţumesc pentru înţelegere. 

 

 

Data: 14.12.2016            SEMNĂTURA, 

                   _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnatul Todor Ovidiu-Mihai, domiciliat în Comuna Pesac, nr.760, Județul Timiș, 

posesor al actului de identitate C.I. seria TZ nr.298978, eliberat la data de 28.06.2016 de către 

SPCLEP Pesac, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea indemnizația lunară începând cu 

01.02.2016, întrucât dețin certificatul de încadrare în grad de handicap nr.3898/11.10.2016 emis 

de Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap în care se 

menționează că valabilitatea certificatului este 12 luni cu termen de revizuire 11.09.2017 și 

termen de valabilitate până la data de 11.10.2017 

 Alăturat anexez următoarele documente: 

- Act de identitate al subsemnatului; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.3898/11.10.2016 privind pe domnul 

Todor Ovidiu-Mihai; 

- Acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin care se 

solicită acordarea indemnizației lunare. 

Vă mulţumesc pentru înţelegere. 

 

 

Data: 31.01.2017            SEMNĂTURA, 

                   _______________  

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 1967 / 06.06.2017 

 

 

 

 

 
REFERAT 

 

 
 

Subsemnata Fluture Laura Loredana,  în calitate de referent III asistent - lucrător social 

din cadrul Primăriei Comunei Pesac, ca urmare a cererii domnului TÂNTAR IOAN, persoană 

cu handicap grav, cerere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1966/06.06.2017, propun 

acordarea indemnizației lunare către domnul TÂNTAR IOAN pe perioadă determinată 

începând cu data 01.07.2017 (luna următoare depunerii cererii) și până la data de 01.05.2019 

(luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la 

stabilirea dreptului) potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.1207/04.04.2017 

emis de Consiliul Județean Timiș - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și în 

conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, având în vedere faptul că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

 FLUTURE LAURA - LOREDANA 

 



 
 







 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 01.07.2017 

 
          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.59/06.06.2017 privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Tântar Ioan; 

- prevederile art.1-2 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 

termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art.10 şi art.11 alin.3-5 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;  

- prevederile art.1-2 din H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 

ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile art.42 şi ale art.43 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

- prevederile articolului unic, pct.1 din Legea nr.185/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public 

de asistență socială în anul 2015; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, ale art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Începând cu data de 1 iulie 2017, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap 

grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi doamna Fluture Laura Loredana, referent III asistent-lucrător social din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Fluture Laura Loredana, referent III asistent-lucrător social în cadrul primăriei; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                   AVIZAT  

          TOMA CORNEL                                                                  Secretar Comună,  

                                                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 60 din 06.06.2017 
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ROMÂNIA           ANEXA NR.1 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                     la Dispoziţia nr.60 / 06.06.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, începând cu data de 01.07.2017, 
 

în conformitate cu Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, O.U.G. 

nr.57/2015, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017  
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1.  Hermenean Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  Graure Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

3. Man Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

4. Matea Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

5. Mic Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

6. Micluț Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

7. Muntean Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

8. Opriș Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

9. Raniță Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

10. Selejan Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

11. Tântar Ioan Pesac, nr.900 

Jud. Timiș 

1.065 

12. Todor Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

       

 

 

PRIMAR,            SECRETAR, 

     TOMA CORNEL                    DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT-LUCRĂTOR SOCIAL, 

FLUTURE LAURA LOREDANA 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și care se aplică începând cu data de 15.05.2017 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.52/12.05.2017 privind angajarea în funcţia de asistent personal a doamnei 

Păun Mihaela pentru copilul cu handicap grav Păun Adrian-Mihai; 

- prevederile art.1-2 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea 

unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

Art.1. Începând cu data de 15 mai 2017 se actualizează statul de funcții privind cuantumul brut al 

drepturilor salariale pentru asistenții personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, secretar al 

Comunei Pesac și responsabil aplicație Revisal, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, 

şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4. Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnri Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Celor în cauză. 
 

              PRIMAR,            AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 61 din 06.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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ROMÂNIA                                    ANEXA NR.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                     la Dispoziţia nr.61 / 06.06.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
începând cu data de 15.05.2017,  

în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017  

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi  

prenumele 

Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul  

- lei - 

1. ANDRAŞ Florina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

2. ANDREI Nela M Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

3. BUD Cornel G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

5. COMAN Verginica G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

7. DRĂGAN Anghelina G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

8. DRĂGOI  Petru G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 
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9. JIVAN Ioan-Milente G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

11. MERA Costică G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

12. MUNTEANU Sofia G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

13. PĂUN MIHAELA  Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

16. STANCIU ELENA G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

17. STEFAN Ana-Maria G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare – 

1.450 

18. STOICAN Constantin M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

19. ȘTRANGO Ana   G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

20. TIRLA Loredana-Alina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 
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22. VICHENTIE Arsenie   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

           

 

        PRIMAR,        REFERENT III ASISTENT,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL   FLUTURE LAURA LOREDANA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   



1 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei SMEU-MARE PAULINA, funcţionar public de 

execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- cererea doamnei Smeu-Mare Paulina având funcţia publică de inspector I principal 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1993/07.06.2017, prin care solicită încetarea raportului 

de serviciu începând cu data de 13.06.2017, cerere aprobată de către conducătorul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.75/05.03.2009 privind numirea, cu data 

de 09.03.2009, a  doamnei Bogdan Paulina în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III,  gradul 

profesional superior, treapta 1 de salarizare, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac; 

- Sentința civilă nr.857/09.09.2010 pronunțată de Judecătoria Sânnciloau Mare prin care, 

urmare a divorțului, instanța a dispus revenirea doamnei Bogdan Paulina la numele purtat anterior 

căsătoriei și anume acela de Smeu-Mare; 

- Decizia nr.316178/22.05.2017 emisă de Casa Județeană de Pensii Timiș (Casa 

teritorială/sectorială de pensii nr.351 – Timiș); 

- prevederile art.97 lit.a, ale art.98 alin.1 lit.d şi ale art.103 din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 

 
        Art.1. Începând cu data de 13.06.2017, încetează de drept raportul de serviciu al doamnei 

SMEU-MARE PAULINA, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional 

principal cu atribuții de operator rol în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al 

Primăriei Comunei Pesac.  
 

Art.2. Până la data de 12.06.2017, funcţionarul public în cauză are îndatorirea să predea pe 

bază de proces-verbal de predare-primire lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea 

exercitării atribuţiilor de serviciu, doamnei Veleșcu Marioara, referent III asistent în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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        Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica – 

secretarul Comunei Pesac care este și persoana responsabilă cu aplicaţia REVISAL, doamna Trifa 

Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, precum şi persoanele prevăzute în art.1 și 2 ale 

prezentei dispoziţii.  

 

       Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Doamnei Smeu-Mare Paulina; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil;  

- Doamnei Veleșcu Marioara, referent III asistent;  

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- La dosarele profesionale ale angajaților. 

 

 

 

               PRIMAR,                 AVIZAT  

           TOMA CORNEL                                                                 Secretar Comună,  

                                                                                                    DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62  din 07.06.2017 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei  

  Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.2027/09.06.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul doamnei Fluture Laura Loredana, având 

funcţia de referent III asistent în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac 

referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei 

perioade de muncă de peste 3 ani; 

- prevederile art.10 alin.5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.06.2017, se acordă doamnei Fluture Laura Loredana, având 

funcţia de referent III asistent în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, 

gradaţia 1 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 3 ani de muncă, 

modificându-i-se cuantumul brut al salariului de bază de la suma de 1.932 lei la suma de 2.077 lei. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Domanei Fluture Laura Loredana, referent III asistent; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

Nr. 63 din 09.06.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Fluture Laura Loredana,  

având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 

               Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

    Luând în considerare următoarele: 

- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2026/09.06.2017 depusă de doamna 

Fluture Laura Loredana, în calitate de funcționar public de execuție de referent III asistent – lucrător 

social în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, prin care solicită 

suspendarea raportului de muncă pe perioada în care urmează a efectua concediul pentru creştere şi 

îngrijire copil până la vârsta de 2 ani, cu posibilitatea revenirii pe post, la cerere, oricând înainte de 

împlinirea vârstei de 2 ani de către copil; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.9/18.01.2016 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent la Primăria Comunei Pesac, pe perioadă 

nedeterminată, a doamnei Fluture Laura Loredana; 

- prevederile art.95 alin.1 lit.a, art.96 și art.117 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.49 și art.51 alin.1 lit.a din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

        Art.1. Începând cu data de 12.06.2017, se suspendă, la inițiativa funcționarului public, 

raportul de serviciu al doamnei Fluture Laura Loredana, care are calitatea de funcționar public de 

execuție de referent, clasa III, gradul profesional asistent cu atribuții de lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, până la revenirea acesteia din concediul pentru creşterea copilului în vârstă 

de până la 2 ani.    

 

Art.2. Doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II în cadrul Primăriei Comunei Pesac, va 

prelua și exercita atribuţiile doamnei Fluture Laura Loredana, până la ocuparea pe perioadă 

determinată a postului rămas vacant temporar, respectiv postul de referent, clasa III, gradul 

profesional asistent cu atribuții de lucrător social sau până la încetarea perioadei de suspendare a 

raportului de serviciu al titularului postului. 

 

 Art.3. Începând cu aceeași dată, se deleagă înlocuitor al doamnei Fanu Mărioara-Anișoara în 

exercitarea atribuțiilor pe linie asistență socială doamna Schreier Marioara, inspector I asistent în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, pentru perioada în care doamna Fanu Mărioara-Anișoara nu se află 

în instituţie din diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, cursuri de perfecţionare, 

simpozioane, conferinţe etc.). 
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Art.4. Atribuţiile prevăzute la art.2-3 vor fi cuprinse în fişa postului pesoanelor nominalizate. 

 

Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş 

Angelica, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, precum și persoanele nominalizate la art.2-3 din prezenta dispoziție. 

 

 Art.6. Începând cu data de 12.06.2017, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare 

prezentei dispoziţii. 

 

Art.7. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- Doamnei Fluture Laura Loredana, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, referent II în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al angajaților în cauză. 

 

 

                                                                                
             PRIMAR,                AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac,  

începând cu data de 13 iunie 2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.62/07.06.2017 privind încetarea 

raportului de serviciu al doamnei SMEU-MARE PAULINA, funcţionar public de execuţie de inspector, 

clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.63/09.06.2017 privind acordarea 

gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei FLUTURE LAURA LOREDANA, 

având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.64/09.06.2017 privind suspendarea de 

drept a raportului de serviciu al doamnei FLUTURE LAURA LOREDANA, având funcţia de referent 

III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.57/31.05.2017 privind mutarea definitivă 

a funcţionarului public MILOȘ MONICA din Compartimentul Evidenţa Persoanelor al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac în Compartimentul Stare civilă 

din cadrul aceluiași serviciu; 

- prevederile art.1-2
1 

din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10 şi art.11 alin.3-5 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 
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- prevederile art.1-2 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile Dispoziției nr.99/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

sporului pentru condiții vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile Dispoziției nr.6/16.01.2017 privind modificarea Anexei nr.2 a Dispoziției 

nr.99/15.12.2016 emisă de Primarul Comunei Pesac;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea nr.215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 13 iunie 2017, se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 
 

 

                 PRIMAR,                                   AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                              Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 
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ROMÂNIA                                  ANEXA NR.1       

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                            La Dispoziția nr.65 / 09.06.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 
 

 
 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

privind aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac, precum și personalul SPCLEP Pesac, începând cu data de 13.06.2017, 
în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.115/2017, Legea-cadru nr.284/2010, 

O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017, art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015, art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015, art.I pct.1 art.3
1
 din O.U.G. nr.20/2016 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

FUNCŢIEI 

CLASA DE 

SALARIZARE 

COEFICIENT 

DE 

IERARHIZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 

INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

– lei – 

 

1. Primar 76 6,37 FDP TOMA Cornel  S 5465 

2. Viceprimar 71 5,63 FDP LUNGU Mihail  M 4831 

 

 

SECRETAR COMUNĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU DE 

BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 

- lei - 

3. Secretar - - II - 92 
(70  + 5 AEP + 

4 CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

9,23 FPC DUMITRAŞ 

Angelica 

S 4086 
(3.084 + 

1.002 – 

proiect 

fonduri 

europene ) 

511 
(12,5% - spor 

AEP) 

 

409 
(10% - spor CFP) 

 

306 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

 

5312 
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APARAT DE SPECIALITATE 
 
 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE   

4. Inspector  I Principal - 5 55  
(33+9 vechime 

+ 13 proiect 

fonduri 

europene) 

3,79 FPE TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

S 2923 
(2.206 + 717 

– proiect 

fonduri 

europene) 

438 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

3361 

 

5. Inspector  I Principal - - 33  
 

2,20 FPE VACANT S 1800 - 1800 

6. Inspector  I Asistent - 1 30 
(27+3 vechime) 

2,05 FPE STOIAN  

Sebastian-

Manuel 

S 1668 250 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1918 

7. Referent  III Asistent  - 5 22  
(13+9 vechime) 

1,68 FPE VELEŞCU 

Mărioara 

M 1902 285 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2187 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI 
  

 

8. Inspector I Asistent  - 5 36  
(27+9 vechime) 

2,37 FPE LUNGU  

Silvia-Angelica 

S 1910 287 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2197 

9. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SCHREIER 

Marioara 

S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ŞI TRANSPORT PUBLIC 
  

 

10. Inspector I Superior - 2 71 
(44 + 5 vechime 

+ 5 AEP + 4 

CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

5,63 FPE DADA  

Stefania-Aurelia 

S 3933 
(2.968 + 965 

– proiect 

fonduri 

europene) 

492 
(12,5% - spor 

AEP) 
 

393 
(10% - spor CFP) 

 

295 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

5113 
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11. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SELEJAN Lucia S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

12. Magaziner - - - 3 20  
(13+7 vechime) 

1,60 FCE IUHASZ Daniel M 1500 - 1500 

 
13. Muncitor 

necalificat 

- I - 3 12  
(5+7 vechime) 

1,31 FCE BERCEA 

Cristian 

G 1500 - 1500 

 
14. Îngrijitor  - - - 0 12  

 

1,31 FCE MAN  

Stefania-Daniela 

G 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

15. Referent III Asistent  - 1 16 
(13+3 vechime) 

1,45 FPE FLUTURE  

Laura Loredana 
 

(suspendare raport 

serviciu – concediu 

creștere copil până 

la 2 ani – începând 

cu data de 

12.06.2017) 
 

M 2077 312 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2389 

 
COMPARTIMENTUL CULTURĂ și BIBLIOTECĂ COMUNALĂ 

16. Referent - II - 3 18  
(11+7 vechime) 

1,52 FCE FANU  

Mărioara-

Anişoara 

M 1500 225 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1725 

 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

17. Referent  - II - 5 20  
(11+9 vechime) 

1,60 FCE BOGDAN  

Viorel-George 

M 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

18. Inspector  I Asistent   - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 

 
CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 

19. Consilier 

personal al 

primarului 

- - - 5 - - FCE MILOȘ Liviu M 2652 - 2652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU 

DE BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 - lei - 

 
COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR  

20. Inspector  I Principal - 2 43 
(33 + 5 vechime + 5 

AEP) 

2,82 FPE LEZEU  

Anişoara-Nicoleta 

S 2026 253 
(spor AEP) 

 

304 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2583 

21. Inspector  I Asistent - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

21. Inspector  I Asistent - 2 32  
(27+5 vechime) 

2,15 FPE MILOȘ Monica S 1747 262 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2009 

 

 

 
          RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 

 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                            
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea unei comisii locale de constatare a unor situații de fapt, urmare a sesizărilor 

depuse de către diferite persoane fizice sau juridice 

            

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

           - referatul nr.2021/08.06.2017 prezentat de primarul Comunei Pesac prin care se arată 

necesitatea constituirii unei comisii locale de constatare a unor situații de fapt (depozitarea 

deșeurilor menajere în locuri nepermise, distugeri ale culturilor agricole, înființarea nelegală a unor 

ferme de animale, încălcări ale dreptului de proprietate etc.) depuse de persoane fizice sau juridice, 

în toate aceste situații solicitându-se a se efectua o constatare la fața locului; 

- prevederile art.12 alin.3 și art.22 alin.2 din Legea nr. 24/2007 (r1) privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;  

- prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată; 

- prevederile O.A.P. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi 

stingere a incendiilor;             

În temeiul art.63, art.68 și art.115 alin.1 lit.a și alin.2 din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Se constituie la nivelul Comunei Pesac, comisia locală de constatare a unor situații 

de fapt, urmare a sesizărilor depuse de către diferite persoane fizice sau juridice, în următoarea 

componenţă: 

 

1. LUNGU MIHAIL – viceprimarul Comunei Pesac; 

2. LUNGU SILVIA-ANGELICA – inspector I asistent-agricol în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

3. SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 Membru supleant: 

IUHASZ DANIEL – magaziner în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.2. Comisia menționată la art.1 se va deplasa la fața locului unde va verifica și analiza 

situația existentă în teren, întocmind în acest sens un proces-verbal de constatare. 

 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 
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Art.3. În situația în care există sesizări cu privire la pagube produse culturilor agricole (de 

către animale domestice sau sălbatice sau ca urmare a unor fenomene meteorologice periculoase sau 

din alte cauze) sau cu privire la incendierea suprafețelor de teren agricole sau alte situații specifice, 

alături de membrii comisiei locale, după caz, vor fi solicitați pentru a participa la constatarea în 

teren și reprezentanți din partea altor instituții publice (D.A.J. Timiș, Postul de Poliție Pesac, 

S.V.S.U. Pesac etc.).  

 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

  - Membrilor comisiei, enumeraţi la art.1 din prezenta dispoziţie; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

              TOMA   CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                           DUMITRAȘ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 66 din 12.06.2017 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind delegarea atribuțiilor de soluționare petiții doamnei Selejan Lucia, funcționar public de 

execuție în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 
 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

 - necesitatea reglementării activității de soluționare a petițiilor, la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- prevederile art.3-4 și art.6 din O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 12.06.2017, se deleagă atribuțiile privind activitatea de 

soluționare a petițiilor, la nivelul Primăriei Comunei Pesac, doamnei Selejan Lucia, inspector I 

asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

Art.2. Se desemnează înlocuitor al doamnei Selejan Lucia în cazul absenţei acesteia 

(efectuarea concediului de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), 

doamna Miloș Monica, inspector I asistent în cadrul SPCLEP Pesac. 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişele postului celor două persoane. 

Art.4. Cu aceeași dată, se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute 

la art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

        Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

                  PRIMAR,                     AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

Nr.67 din 12.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei  

  Schreier Marioara, având funcţia de inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.2063/13.06.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul doamnei Schreier Marioara, având funcţia 

de inspector I asistent în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei 

Pesac referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă ca urmare a 

împlinirii unei perioade de muncă de peste 20 ani; 

- prevederile art.10 alin.5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.06.2017, se acordă doamnei Schreier Marioara, având funcţia de 

inspector I asistent în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei 

Pesac, gradaţia 5 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 20 ani de 

muncă, modificându-i-se cuantumul brut al salariului de bază de la suma de 1.864 lei la suma de 1.911 

lei. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

Nr. 68 din 13.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă domnului  

  Carțiș Gheorghe, având funcţia de asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.2063/13.06.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul domnului Carțiș Gheorghe, având funcţia de 

asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 3 ani; 

- prevederile art.10 alin.5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.06.2017, se acordă domnului Carțiș Gheorghe, având funcţia de 

asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, gradaţia 1 pentru vechime în muncă ca urmare a 

împlinirii unei perioade de muncă de peste 3 ani. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Domnului Carțiș Gheorghe, asistent personal; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

 

Nr. 69 din 13.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei  

  Ramneanțu Floare, având funcţia de asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.2063/13.06.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul doamnei Ramneanțu Floare, având funcţia 

de asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 3 ani; 

- prevederile art.10 alin.5 şi art.11 alin.3 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.06.2017, se acordă doamnei Ramneanțu Floare, având funcţia de 

asistent personal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, gradaţia 1 pentru vechime în muncă ca urmare a 

împlinirii unei perioade de muncă de peste 3 ani. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Ramneanțu Floare, asistent personal; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

 

Nr. 70 din 13.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac,  

începând cu data de 1 iunie 2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.62/07.06.2017 privind încetarea 

raportului de serviciu al doamnei SMEU-MARE PAULINA, funcţionar public de execuţie de inspector, 

clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.64/09.06.2017 privind suspendarea de 

drept a raportului de serviciu al doamnei FLUTURE LAURA LOREDANA, având funcţia de referent 

III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.68/13.06.2017 privind acordarea 

gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei SCHREIER MARIOARA, având 

funcţia de inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1-2
1 

din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, 

prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10 şi art.11 alin.3-5 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum 

și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

- prevederile art.I pct.1 din O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1-2 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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- prevederile Dispoziției nr.99/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

sporului pentru condiții vătămătoare de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile Dispoziției nr.6/16.01.2017 privind modificarea Anexei nr.2 a Dispoziției 

nr.99/15.12.2016 emisă de Primarul Comunei Pesac;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea nr.215/2001 

privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de  1 iunie 2017, se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 
 

 

                 PRIMAR,                                   AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                              Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 
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ROMÂNIA                                  ANEXA NR.1       

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                            La Dispoziția nr.71 / 13.06.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 
 

 
 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

privind aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac, precum și personalul SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.06.2017, 
în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.115/2017, Legea-cadru nr.284/2010, 

O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017, art.26 alin.5 din Legea nr.208/2015, art.I pct.1 din O.U.G. nr.27/2015, art.I pct.1 art.3
1
 din O.U.G. nr.20/2016 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA  

FUNCŢIEI 

CLASA DE 

SALARIZARE 

COEFICIENT 

DE 

IERARHIZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 

INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

– lei – 

 

1. Primar 76 6,37 FDP TOMA Cornel  S 5465 

2. Viceprimar 71 5,63 FDP LUNGU Mihail  M 4831 

 

 

SECRETAR COMUNĂ  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

TITULARULUI 

POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU DE 

BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 

- lei - 

3. Secretar - - II - 92 
(70  + 5 AEP + 

4 CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

9,23 FPC DUMITRAŞ 

Angelica 

S 4086 
(3.084 + 

1.002 – 

proiect 

fonduri 

europene ) 

511 
(12,5% - spor 

AEP) 

 

409 
(10% - spor CFP) 

 

306 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

 

5312 
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APARAT DE SPECIALITATE 
 
 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE   

4. Inspector  I Principal - 5 55  
(33+9 vechime 

+ 13 proiect 

fonduri 

europene) 

3,79 FPE TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

S 2923 
(2.206 + 717 

– proiect 

fonduri 

europene) 

438 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

3361 

 

5. Inspector  I Principal - - 33  
 

2,20 FPE VACANT 
(începând cu data 

de 13.06.2017) 

S 1800 - 1800 

6. Inspector  I Asistent - 1 30 
(27+3 vechime) 

2,05 FPE STOIAN  

Sebastian-

Manuel 

S 1668 250 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1918 

7. Referent  III Asistent  - 5 22  
(13+9 vechime) 

1,68 FPE VELEŞCU 

Mărioara 

M 1902 285 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2187 

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL și PROTECȚIA MEDIULUI 
  

 

8. Inspector I Asistent  - 5 36  
(27+9 vechime) 

2,37 FPE LUNGU  

Silvia-Angelica 

S 1910 287 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2197 

9. Inspector I Asistent  - 4 36  
(27+9 vechime) 

2,37 FPE SCHREIER 

Marioara 

S 1911 287 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2198 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ŞI TRANSPORT PUBLIC  
  

 

10. Inspector I Superior - 2 71 
(44 + 5 vechime 

+ 5 AEP + 4 

CFP + 13 

proiect fonduri 

europene) 

5,63 FPE DADA  

Stefania-Aurelia 

S 3933 
(2.968 + 965 

– proiect 

fonduri 

europene) 

492 
(12,5% - spor 

AEP) 
 

393 
(10% - spor CFP) 

 

295 
(7,5% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

5113 
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11. Inspector I Asistent  - 4 35  
(27+8 vechime) 

2,32 FPE SELEJAN Lucia S 1864 280 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2144 

12. Magaziner - - - 3 20  
(13+7 vechime) 

1,60 FCE IUHASZ Daniel M 1500 - 1500 

 
13. Muncitor 

necalificat 

- I - 3 12  
(5+7 vechime) 

1,31 FCE BERCEA 

Cristian 

G 1500 - 1500 

 
14. Îngrijitor  - - - 0 12  

 

1,31 FCE MAN  

Stefania-Daniela 

G 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

15. Referent III Asistent  - 1 16 
(13+3 vechime) 

1,45 FPE FLUTURE  

Laura Loredana 
 

(suspendare raport 

serviciu – concediu 

creștere copil până 

la 2 ani – începând 

cu data de 

12.06.2017) 
 

M 2077 312 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

2389 

 
COMPARTIMENTUL CULTURĂ și BIBLIOTECĂ COMUNALĂ 

16. Referent - II - 3 18  
(11+7 vechime) 

1,52 FCE FANU  

Mărioara-

Anişoara 

M 1500 225 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare de 

muncă) 

1725 

 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

17. Referent  - II - 5 20  
(11+9 vechime) 

1,60 FCE BOGDAN  

Viorel-George 

M 1500 - 1500 

 

 
COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

18. Inspector  I Asistent   - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 

 
CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI 

19. Consilier 

personal al 

primarului 

- - - 5 - - FCE MILOȘ Liviu M 2652 - 2652 



4 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  
NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

CLASA 

FUNC 

ŢIEI 

GRAD 

PROFE 

SIO 

NAL 

/ 

TREAPTA 

PROFESIONA

LĂ 

GRAD 

DE 

SALA 

RIZA 

RE 

GRA 

DAŢIE 

CLASA 

DE 

SALARIZARE 

COEFICI

ENT 

DE 

IERARHI 

ZARE 

STRUCTURA 

FUNCŢIEI 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL 

STUDII 
SALARIU 

DE BAZĂ 

ALTE 

SPORURI 

 

 

 

TOTAL 

DREPTURI 

 - lei - 

 
COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR  

20. Inspector  I Principal - 2 43 
(33 + 5 vechime + 5 

AEP) 

2,82 FPE LEZEU  

Anişoara-Nicoleta 

S 2026 253 
(spor AEP) 

 

304 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2583 

21. Inspector  I Asistent - - 27 1,90 FPE VACANT S 1553 - 1553 

 
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

21. Inspector  I Asistent - 2 32  
(27+5 vechime) 

2,15 FPE MILOȘ Monica S 1747 262 
(15% - spor 

condiții 

vătămătoare 

de muncă) 

2009 

 

 

 
          RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 

 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                            
 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și care se aplică începând cu data de 01.06.2017 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.69/13.06.2017 privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de 

vechime în muncă domnului Carțiș Gheorghe, având funcţia de asistent personal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.70/13.06.2017 privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de 

vechime în muncă doamnei Ramneanțu Floare, având funcţia de asistent personal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- prevederile art.1-2 din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea 

unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.1 alin.1-3 din O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

Art.1. Începând cu data de 1 iunie 2017 se actualizează statul de funcții privind cuantumul brut al 

drepturilor salariale pentru asistenții personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, secretar al 

Comunei Pesac și responsabil aplicație Revisal, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, 

şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4. Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Celor în cauză. 
 

              PRIMAR,            AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 72 din 13.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                    ANEXA NR.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                     la Dispoziţia nr.72 / 13.06.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
începând cu data de 01.06.2017,  

în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017  

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi  

prenumele 

Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul  

- lei - 

1. ANDRAŞ Florina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

2. ANDREI Nela M Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

3. BUD Cornel G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe G Asistent social debutant  

– clasa 17 (clasa 14 + 3 clase vechime)  

– gradaţie corespunzătoare 1 

1.450 

5. COMAN Verginica G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

7. DRĂGAN Anghelina G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

8. DRĂGOI  Petru G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 
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9. JIVAN Ioan-Milente G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

11. MERA Costică G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

12. MUNTEANU Sofia G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

13. PĂUN MIHAELA  Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare G Asistent social debutant  

– clasa 17 (clasa 14 + 3 clase vechime)  

– gradaţie corespunzătoare 1 

1.450 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

16. STANCIU ELENA G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

17. STEFAN Ana-Maria G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare – 

1.450 

18. STOICAN Constantin M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

19. ȘTRANGO Ana   G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

20. TIRLA Loredana-Alina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 
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22. VICHENTIE Arsenie   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

           

 

        PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL      TRIFA LILIANA-NICOLETA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 16.06.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

16.06.2017, orele 14
00

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 73 din 16.06.2017 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și doamna Lipitor 

Adriana, având funcţia de asistent personal  

 
           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 
           Având în vedere următoarele: 

   - referatul nr.2097 din 16.06.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cu atribuții 

delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

     - Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap reprezentând Anexa nr.30 la Hot. 

Nr.24/G.H./16.06.2016 eliberat de Consiliul Judeţean Timiş - Comisia pentru Protecția Copilului privind copilul 

cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin, certificat valabil 12 luni de la data eliberării; 

 - Actul adițional înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2680/17.06.2016 reprezentând act 

adițional la contractul individual de muncă înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2948 din data de 

29.06.2015, încheiat pe perioadă determinată între doamna Lipitor Adriana și Comuna Pesac;        

           -  Dispoziția nr.125 din 29.06.2015 privind angajarea în funcția de asistent personal a doamnei Lipitor 

Adriana pentru copilul cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin;                                                               

           - prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.5 alin.4 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.55 lit.a și art.56 alin.1 lit.i din Legea nr.53/2003 privind  Codul Muncii, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N   E : 
 

 Art.1. Începând cu data de 16.06.2017, încetează contractul individual de muncă încheiat pe perioadă 

determinată între doamna Lipitor Adriana și Comuna Pesac.        

Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei, doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil şi doamna Fanu Anișoara-Mărioara, 

referent II cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Dumitraş Angelica, responsabil REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Lipitor Adriana. 
 

           PRIMAR,              AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună, 

                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.74 din 16.06.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 2097 / 16.06.2017 

 

 

 

 

 

R E F E R A T  

 

 

 
 

 Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II cu atribuții delegate de lucrător 

social din cadrul Primăriei Comunei Pesac prin prezenta vă aduc la cunoștință că la data de 

16.06.2017, expiră valabilitatea Certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap 

reprezentând Anexa nr.30 la Hot. Nr.24/G.H./16.06.2016 eliberat de Consiliul Judeţean Timiş - 

Comisia pentru Protecția Copilului privind copilul cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin, certificat 

valabil 12 luni de la data eliberării, precum și valabilitatea Actului adițional înregistrat la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.2680/17.06.2016 reprezentând act adițional la contractul individual de muncă 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2948 din data de 29.06.2015, încheiat pe perioadă 

determinată între doamna Lipitor Adriana și Comuna Pesac. 

Până la această dată, doamna Lipitor Adriana nu a prezentat un nou Certificat de încadrare a 

copilului Lipitor Paul-Beniamin într-un grad de handicap grav, astfel încât nu există continuitate 

pentru contractul individual de muncă al doamnei Lipitor Adriana, asistent personal și nu există 

posibilitatea legală de a prelungi contractul individual de muncă prin act adițional. 

Din aceste considerente, propun ca începând cu data de 16.06.2017 să fie încetat contractul 

individual de muncă încheiat pe perioadă determinată între doamna Lipitor Adriana în calitate de 

asistent personal și Comuna Pesac. 

                                                                           

 

 

REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

 FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 27.06.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 27 

iunie 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 75 din 21.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea efectuării de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a 

unui număr de 3 zile din concediul legal de odihnă  
 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1866/23.05.2017 depusă de doamna 

Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- prevederile art.35 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- prevederile H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Adiministraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 

 
 Art.1. Se aprobă efectuarea de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a 

unui număr de 3 zile din concediul legal de odihnă pe anul 2017, în perioada 29.06.2017 – 03.07.2017, 

inclusiv. 

Art.2. Doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice, va prelua 

atribuţiile doamnei Dumitraş Angelica, secretar al comunei, pentru perioada în care aceasta din urmă 

se află în concediul legal de odihnă. 

 Art.3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Celei în cauză. 

                                        
                       PRIMAR,                                   AVIZAT  

                 TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună, 

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA  

 

Nr. 76 din 26.06.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



D I S P O Z I Ț I A 
 

Privind angajarea în funcţia de asistent personal al doamnei  Lipitor Adriana pentru copilul cu handicap 

grav Lipitor Paul-Beniamin  

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2334 din 04.07.2017 depusă de doamna Lipitor 

Adriana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.68, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent 

personal pentru copilul său cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin, având același domiciliu; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2331 din 04.07.2017 întocmită de 

doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac;  

- referatul nr.2335 din 04.07.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții 

delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.22/29.06.2017 eliberat de Comisia 

pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș;                                                

 - prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.39 alin.1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.1-5 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

            Art.1. Începând cu data de 05.07.2017, se angajează în funcţia de asistent personal doamna Lipitor 

Adriana, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.68, judeţul Timiş, având CNP 2790503353944, pentru copilul cu 

handicap grav Lipitor Paul-Beniamin, având CNP 5020222352291. 

            Art.2. Doamna Lipitor Adriana se angajează cu o normă întreagă, cu un program de 8 ore/zi, prin 

contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, având un salar de încadrare de 1.450 lei.                                                     

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei și responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil şi doamna Fanu 

Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil; 

- Doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții delegate de lucrător social; 

- Celei în cauză. 
 

           PRIMAR,                      AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.77 din 04.07.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 2335 / 04.07.2017 

 

 

 

 

 

 

R E F E R A T  

 

 

 
 

 Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II cu atribuții delegate de 

lucrător social din cadrul Primăriei Comunei Pesac, având în vedere faptul că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de actele normative în vigoare cu privire la angajarea în funcţia de asistent 

personal a doamnei LIPITOR ADRIANA, propun angajarea pe perioadă determinată a acesteia 

în funcţia de asistent personal pentru copilul cu handicap grav LIPITOR PAUL-BENIAMIN, în 

conformitate cu Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.22/29.06.2017 eliberat 

de Comisia pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș. 

 

 

 

 

 

REFERENT II cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac și care se aplică începând cu data de 05.07.2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.77/04.07.2017 privind angajarea în funcţia de asistent personal al doamnei  

Lipitor Adriana pentru copilul cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin; 

- prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice; 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

Art.1. Începând cu data de 5 iulie 2017 se actualizează statul de funcții privind cuantumul brut al 

drepturilor salariale pentru asistenții personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, secretar al 

Comunei Pesac și responsabil aplicație Revisal, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, 

şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4. Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

              PRIMAR,            AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 
 

Nr. 78 din 04.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



1 

ROMÂNIA                                    ANEXA NR.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                     la Dispoziţia nr.78 / 04.07.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
începând cu data de 05.07.2017,  

în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.153/2017, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017  

 

ASISTENŢI PERSONALI 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi  

prenumele 

Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul  

- lei - 

1. ANDRAŞ Florina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

2. ANDREI Nela M Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

3. BUD Cornel G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe G Asistent social debutant  

– clasa 17 (clasa 14 + 3 clase vechime)  

– gradaţie corespunzătoare 1 

1.450 

5. COMAN Verginica G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

7. DRĂGAN Anghelina G Asistent social debutant  

– clasa 21 (clasa 14 + 7 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 3 

1.450 

8. DRĂGOI  Petru G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 
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9. JIVAN Ioan-Milente G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

11. MERA Costică G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

12. MUNTEANU Sofia G Asistent social debutant  

– clasa 23 (clasa 14 + 9 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 5 

1.450 

13. PĂUN MIHAELA  Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare G Asistent social debutant  

– clasa 17 (clasa 14 + 3 clase vechime)  

– gradaţie corespunzătoare 1 

1.450 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

16. STANCIU ELENA G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

17. STEFAN Ana-Maria G Asistent social debutant  

– clasa 14  

– gradaţie corespunzătoare – 

1.450 

18. STOICAN Constantin M Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

19. ȘTRANGO Ana   G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

20. TIRLA Loredana-Alina G Asistent social debutant  

– clasa 19 (clasa 14 + 5 clase vechime) 

– gradaţie corespunzătoare 2 

1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 
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22. VICHENTIE Arsenie   G Asistent social debutant  

– clasa 14 

– gradaţie corespunzătoare - 

1.450 

           

 

        PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL      TRIFA LILIANA-NICOLETA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea componenţei comisiilor de examen/concurs și de soluționare a contestațiilor 

pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul  

Primăriei Comunei Pesac 

                                     

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - prevederile art.63-65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.58 alin.2 lit.b şi alin.3 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art.4 alin.1 lit.f din H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, modificată; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată şi modificată, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

Art.1. Se constituie comisia de examen/concurs pentru promovarea în grad profesional, ca 

urmare a îndeplinirii condițiilor legale în vigoare de către funcționarii publici din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac, în următoarea componenţă: 

- DUMITRAȘ ANGELICA – secretar al comunei Pesac; 

- TRIFA LILIANA-NICOLETA – inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- FLOREA ADRIAN – expert în cadrul Instituției Prefectului-Județul Timiș, reprezentant al 

ANFP. 

 

Art.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor depuse de funcționarii publici 

din cadrul Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac la examenul/concursul pentru promovarea în 

grad profesional, în următoarea componenţă: 

- DADA STEFANIA-AURELIA – inspector I superior în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- LEZEU ANIŞOARA-NICOLETA – inspector I principal, în cadrul SPCLEP Pesac. 

- GRECU ALINA MARIA – consilier juridic în cadrul Instituției Prefectului-Județul Timiș, 

reprezentant al ANFP. 

 

 Art.3. Secretariatul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru promovarea 

în grad profesional va fi asigurat de către doamna SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent.   
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Art.4. Concursul de promovare în grad profesional va avea loc la sediul Primăriei Comunei 

Pesac în data de 19.07.2017, la ora 10
00

, când se va susţine proba scrisă, respectiv în data de 

21.07.2017 la ora 10
00

, când se va susţine proba de interviu. 

 

           Art.5. Bibliografiile pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional sunt cele 

prevăzute în Anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

           Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează comisia de concurs și  

comisia de soluționare a contestațiilor. 

 

           Art.7. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Membrilor comisiilor nominalizate la art.1 și art.2 al prezentei dispoziții; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

              PRIMAR,                 AVIZAT  

           TOMA CORNEL                                                            SECRETAR COMUNĂ, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 79 din 04.07.2017 



 
 

D I S P O Z I Ţ I A 

privind retragerea unor atribuţii doamnei Dumitraș Angelica, funcţionar public de conducere de 

secretar al Comunei Pesac 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- volumul de muncă şi complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

de către doamna Dumitraş Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.179/20.10.2015 privind delegarea 

atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP);  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.190/30.10.2015 pentru modificarea și 

completarea Dispoziției nr.179/20.10.2015 emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/21.08.2015 privind desemnarea 

persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac i 

se retrag atribuţiile privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP), atribuții 

prevăzute prin Dispozițiile nr.179/20.10.2015 și nr.190/30.10.2015 emise de Primarul Comunei Pesac.  

Art.2. Începând cu data de 01.07.2017, doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac i 

se retrag atribuţiile privind efectuarea de operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral 

naţional, atribuții prevăzute prin Dispoziția nr.153/21.08.2015 emisă de Primarul Comunei Pesac.  

Art.3. Cu aceeași dată, va fi întocmită pentru doamna Dumitraș Angelica o nouă fişă a postului 

cu modificările intervenite, care i se va înmâna acesteia pe bază de semnătură. 

Art.4. Începând cu data prezentei, se revocă orice prevederi contrare.  

       Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții publice; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 
 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

Nr.80 din 04.07.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 

privind încetarea, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.153/2017, a aplicabilităţii 

unor dispoziţii emise de Primarul Comunei Pesac 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.104/30.12.2016 privind constituirea 

echipei de proiect pentru implementarea Proiectului: ”Realizare sistem de canalizare și stație de epurare 

în comuna Pesac, localitatea Pesac”; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.105/30.12.2016 privind aprobarea 

majorării salariului de bază doamnei DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, prin acordarea de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la 

salariul de bază brut lunar, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din cadrul proiectului, 

conform fișei de pontaj;  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.106/30.12.2016 privind aprobarea 

majorării salariului de bază doamnei DUMITRAȘ ANGELICA, secretar al Comunei Pesac, prin 

acordarea de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bază brut lunar, 

proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din cadrul proiectului, conform fișei de pontaj; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.20/31.01.2017 privind aprobarea majorării 

salariului de bază doamnei TRIFA LILIANA-NICOLETA, inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, prin acordarea de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de 

bază brut lunar, proporțional cu timpul efectiv alocat activităților din cadrul proiectului, conform fișei de 

pontaj; 

- prevederile contractului de finanțare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.5210/22.12.2016 și înregistrat la M.A.D.R. - AFIR sub nr. C 0720AN00031553700602/22.12.2016 

privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală pe baza Cererii de finanțare nr. F0720AN00031553700602 de către Autoritatea 

Contractantă – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru implementarea Proiectului: ”Realizare sistem de canalizare și 

stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”, împreună cu bugetul proiectului; 

- prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea 

nr.153/2017, îşi încetează aplicabilitatea prevederile Dispozițiilor Primarului Comunei Pesac 

nr.104/30.12.2016, nr.105/30.12.2016, nr.106/30.12.2016 şi nr.20/31.01.2017 și, pe cale de consecință, 

funcționarii publici: DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, DUMITRAȘ ANGELICA, secretar al Comunei Pesac și TRIFA LILIANA-NICOLETA, 
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inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, nu mai fac parte din echipa de proiect și nu mai  

beneficiază de majorarea salarială de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de 

bază brut lunar. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate la 

art.1 din prezenta dispoziție, precum și Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.3. Începând cu data prezentei, se revocă Dispozițiile Primarului Comunei Pesac 

nr.104/30.12.2016, nr.105/30.12.2016, nr.106/30.12.2016 şi nr.20/31.01.2017, precum și orice prevederi 

contrare.  

 

Art.4. Fişele posturilor celor trei funcționari publici se vor modifica corespunzător și se vor preda 

acestora pe bază de semnătură. 

 

       Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții publice; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 
 

 

 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.81 din 04.07.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind înlocuirea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al 

Registrului electoral naţional 
 

 
 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele:  

- volumul de muncă şi complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac de către doamna Dumitraş Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei 

Pesac, precum și de către doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

 - prevederile Dispoziției nr.139/28.07.2015 privind aprobarea majorării cuantumului brut al 

salariului de bază al unor funcționari publici, în conformitate cu prevederile art.26 din Legea 

nr.208/2015, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.153/21.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate să 

efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional, emisă de primarul 

Comunei Pesac; 

- adresa nr.17427/29.10.2015 a Autorității Electorale Permanente – Filiala Vest înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4953/04.11.2015; 

- prevederile art.26 alin.1, ale art.26 alin.5-6, ale art.28 alin.4 și altele din Legea nr.208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente; 

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

- prevederile Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.720/2000 privind listele electorale permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 şi ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, se înlocuiesc persoanele responsabile să efectueze 

operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional desemnate prin Dispoziția 

nr.153/21.08.2015 emisă de primarul Comunei Pesac, cu următorii funcționari publici din cadrul 

SPCLEP Pesac: 
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1. LEZEU ANIȘOARA-NICOLETA, având CNP: 2801215355984, posesoare a 

actului de identitate tip C.I. seria TM nr.911911, act eliberat de SPCLEP Pesac la 

data de 14.07.2011, cu valabilitate până la data de 15.12.2021, deținând funcția 

publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal – evidența 

persoanelor; 

 

2. MILOȘ MONICA, având CNP: 2820702352292, posesoare a actului de identitate 

tip C.I. seria TM nr.830524, act eliberat de SPCLEP Periam la data de 23.06.2010 cu 

valabilitate până la data de 02.07.2020, deținând funcția publică de execuție de 

inspector, clasa I, gradul profesional asistent – stare civilă. 

 

Art.2. Începând cu data de 01.07.2017, pentru funcționarii publici menționați la art.1 din 

prezenta dispoziție se aprobă majorarea cuantumului brut al salariului de bază prin acordarea 

procentului de 12,5 %, în conformitate cu prevederile art.26 alin.5-6 din Legea nr.208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişele postului celor doi funcționari 

publici, care vor fi predate acestora pe bază de semnătură. 

 

Art.4. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției nr.139/28.07.2015 

și nr.153/21.08.2015 emise de primarul Comunei Pesac, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele prevăzute la art.1 din 

prezenta dispoziţie, doamna Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac și totodată responsabil cu 

aplicația REVISAL, precum și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6.  Prezenta se comunică: 

-    Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Autorităţii Electorale Permanente – Biroul Județean Timiș; 

- Doamnei Lezeu Anișoara-Nicoleta, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I asistent în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil cu aplicația REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 

 
 

 

              PRIMAR,                           AVIZAT 

             TOMA  CORNEL                                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                                  DUMITRAŞ  ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP)  

asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.179/20.10.2015 pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor financiar-contabile întocmite la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.190/30.10.2015 pentru modificarea și completarea Dispoziției 

nr.179/20.10.2015 emisă de Primarul Comunei Pesac; 
- prevederile Dispoziției nr.80/04.07.2017 privind retragerea unor atribuţii doamnei Dumitraș 

Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac; 

- prevederile art.2 alin.1 și alin.3, ale art.7, ale art.8 alin.3 și ale art.9 lit.a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.9-11 din O.G. nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat (r1); 

- prevederile art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, modificată şi completată; 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

 

        Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, se deleagă atribuțiile privind exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, de către funcționari publici din cadrul instituției, după cum urmează: 

 

- doamna Dada Stefania-Aurelia, în calitate de funcţionar public de execuție de inspector I 

superior-achiziții publice în cadrul Compartimentului Administrativ, Achiziții publice și Transport Public 

al Primăriei Comunei Pesac, care este desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu (CFP) 

asupra actelor din cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu excepția actelor întocmite de ea însăși în cadrul 

exercitării de către aceasta a atribuțiilor stabilite prin fișa postului (achiziții publice); în acest sens, 

doamna Dada Stefania-Aurelia va exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor evidențiate 

în Anexa nr.1 la prezenta Dispoziție – Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar 

preventiv – după cum urmează: 

- lit.A – Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare – integral;  

- lit.B – Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată – 

punctele nr.2-9; 18; 

- lit.C – Ordonanţarea cheltuielilor – integral; 
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- doamna Trifa Liliana-Nicoleta, în calitate de funcţionar public de execuție de inspector I 

principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei 

Pesac, care este desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu excepția actelor întocmite de ea însăși în cadrul exercitării de către 

aceasta a atribuțiilor stabilite prin fișa postului (contabilitate); în acest sens, doamna Trifa Liliana-

Nicoleta va exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor evidențiate în Anexa nr.1 la 

prezenta Dispoziție – Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv – după 

cum urmează: 

- lit.B – Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată – 

punctele nr.1; 10-17; 

- lit.D – Concesionarea, Închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din 

patrimoniul instituţiilor publice – integral; 

- lit.E – Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv – integral.  

 

Art.2. Pentru exercitarea activității de control financiar preventiv, pentru toată perioada de 

exercitare a acesteia, funcționarii publici nominalizați la art.1 al prezentei dispoziții beneficiază de o 

majorare a salariului de bază cu 10%. 

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişa postului funcționarilor publici în cauză. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei, se revocă prevederile Dispozițiilor nr.179/20.10.2015 și 

nr.190/30.10.2015 emise de primarul Comunei Pesac, precum și orice alte prevederi contrare.  

 

        Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil și doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții 

publice din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

       Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dada Ştefania-Aurelia, inspector I superior – achiziții publice; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 
 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 83  din 04.07.2017 



1 

                              ANEXA NR.1 
                                   La Dispoziția nr.83/04.07.2017 

               (potrivit O.A.P. nr.923/2014 și O.M.F.P. nr.1139/2015) 

 

 
 

 

 

CADRUL GENERAL 

al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 
  

 

 

 

            A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare 
  

Nr. 

crt. 

Operaţiuni supuse 

controlului 

financiar preventiv 

Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar 

preventiv 

0 1 2 3 4 

1. Cerere pentru 

deschiderea de 

credite bugetare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Legea nr. 69/2010(3); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 501/2013 (81): 

- Ordinul ministrului delegat 

pentru buget nr. 720/2014 (87) 

- aprobări ale Guvernului 

privind limitele lunare de 

cheltuieli; 

- alte acte normative specifice. 

 - nota justificativă; 

- nota de fundamentare/ situaţia 

privind facturi, contracte, alte 

obligaţii la plată scadente în 

perioadă, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

- bugetul aprobat; 

- solicitările ordonatorilor. 

principali, secundari şi/sau 

terţiari, după caz, pentru 

repartizarea de credite bugetare; 

- situaţia creditelor bugetare 

deschise anterior şi neutilizate; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- încadrarea creditelor bugetare solicitate în 

prevederile bugetului ordonatorului de credite, 

repartizate pe trimestre şi luni, după caz, şi 

detaliate conform clasificaţiei bugetare, precum şi 

existenţa temeiului legal al sumelor care se 

solicită pentru deschiderea de credite bugetare; 

- dacă sumele solicitate sunt stabilite şi în funcţie 

de creditele deschise, neutilizate; 

- dacă cererea pentru deschiderea de credite se 

încadrează în limitele de cheltuieli aprobate de 

Guvern sau în limita diminuată conform Legii nr. 

69/2010; 

- existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la 

ordonatorii principali, secundari şi terţiari, dacă 

este cazul, prin care ordonatorul principal 

probează că nu va înregistra, în sold, sume 

neutilizate la finele perioadei pentru care se 

solicită deschiderea de credite bugetare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 
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2. Dispoziţie bugetară  

pentru repartizarea 

creditelor bugetare 

sau borderoul 

centralizator al  

dispozițiilor bugetare 

  

- Legea nr. 500/2002 (1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Legea nr. 69/2010 (3); 

- legile bugetare anuale; 

- O.G. nr. 119/1999 (4); 

- O.M.F.P. nr. 501/2013 (81); 

- acte de reglementare specifice 

activităţii ordonatorilor de 

credite, angajamente juridice 

generatoare de obligaţii de 

plată pe seama creditelor 

bugetare; 

- alte acte normative specifice. 

 

 

 

- solicitările ordonatorilor: 

principali, secundari şi/sau 

terţiari, după caz, pentru 

repartizarea de credite bugetare; 

- bugetul aprobat; 

- fundamentarea sumelor înscrise 

în dispoziţiile bugetare de 

repartizare pentru bugetul propriu 

şi bugetele ordonatorilor 

secundari, respectiv terţiari de 

credite; 

- alte documente specifice.  

 

 

Se verifică: 

- încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în 

creditele bugetare aprobate ordonatorilor, 

repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi 

luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare; 

- dacă sumele prevăzute pentru repartizare sunt 

cuprinse în cererea de deschidere de credite sau 

sunt acoperite, prin disponibilizări pe seama 

redistribuirii de credite deschise anterior; 

- existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la 

ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, 

prin care ordonatorul principal probează că nu va 

înregistra, în sold, sume neutilizate la finele 

perioadei pentru care se solicită repartizarea de 

credite bugetare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

3. Document pentru 

modificarea 

repartizării pe 

trimestre a creditelor 

bugetare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Legea nr. 69/2010(3); 

- legile bugetare anuale; 

 - nota de fundamentare a 

propunerii pentru modificarea 

repartizării pe trimestre a 

creditelor; 

- bugetul aprobat; 

Se verifică: 

- dacă modificarea este în competenţa de aprobare 

a Ministerului Finanţelor Publice sau a 

ordonatorilor principali/ secundari, după caz; 

    - Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- alte acte normative specifice. 

 - alte documente specifice. - dacă sumele propuse sunt prevăzute în bugetul 

anual aprobat şi dacă se respectă Legea nr. 

69/2010, când este cazul; 

- concordanţa propunerii de modificare cu 

obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau 

reprogramate; 

- existenţa şi pertinenţa justificărilor cu privire la 

nivelul propunerilor cuprinse în documentul de 

modificare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

4. Document pentru 

efectuarea virărilor 

de credite: 

- între subdiviziunile 

clasificaţiei bugetare; 

- între programe; 

- între 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Legea nr. 69/2010(3); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- alte acte normative specifice. 

 - nota de fundamentare a 

propunerii pentru efectuarea 

virărilor de credite; 

- bugetul aprobat; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă virarea de credite nu contravine 

prevederilor legale în vigoare; 

- existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi 

privind execuţia, până la finele anului bugetar, a 

capitolului, programului şi/sau subdiviziunii 

clasificaţiei bugetare de la care se propune 
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obiectivele/proiectele 

şi categoriile de 

investiţii înscrise în 

programul de 

investiţii. 

disponibilizarea, respectiv a capitolului, 

programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei 

bugetare la care se suplimentează prevederile 

bugetare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

5. Dispoziţie bugetară 

de retragere a 

creditelor bugetare 

deschise şi 

neutilizate 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Legea nr. 69/2010 (3); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (4); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 501/2013(81); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a 

propunerii pentru retragerea 

creditelor bugetare; 

- bugetul aprobat; 

- situaţia disponibilului de credite 

bugetare deschise, la data 

solicitării vizei. 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare deschise şi 

neutilizate; 

- dacă retragerea de credite bugetare este temeinic 

justificată; 

- încadrarea operaţiunii de retragere în termenul 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

  

 

            B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată 
  

Nr. 

crt. 

Operaţiuni) supuse 

controlului 

financiar preventiv 

Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar 

preventiv 

0 1 2 3 4 

1. Contract/Contract 

subsecvent/ 

Comandă de achiziţii 

publice de produse, 

servicii sau lucrări 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Regulamentul (CE) nr. 

2.195/2002(12); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 (14); 

- Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice nr. 

313/2011(78) 

- Hotărârea Guvernului nr. 

- programul anual al achiziţiilor 

publice; 

- bugetul aprobat; 

- documentul de aprobare, de 

către conducătorul entităţii 

publice, a procedurii selectate de 

achiziţie; 

- referatul de necesitate; 

- acordul sau convenţia de 

finanţare externă; 

- contractul/decizia/ordinul de 

finanţare; 

- nota privind determinarea 

valorii estimate; 

- fişa obiectivului/proiectului/ 

categoriei de investiţii; 

- lista detaliată pentru alte 

Se verifică: 

- dacă achiziţia publică este prevăzută în 

programul anual al achiziţiilor publice; 

- dacă sunt asigurate surse de finanţare, existenţa 

creditelor bugetare şi/sau a creditelor de 

angajament, după caz; 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la 

nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din 

angajamentul legal; 

- încadrarea obiectului contractului în categoria de 

cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu 

contractul/ ordinul/decizia de finanţare şi/sau 

acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu 

regulile fiecărui organism finanţator, 

- dacă documentele privind achiziţia au fost 

întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei 

române şi cu reglementările organismelor 
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1.660/2006(15); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului fir. 30/2006 (7); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

921/2011 (16); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului fir. 64/2009 (32); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

218/2012 (38); 

- Legea nr. 105/2011 (33); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 (34); 

cheltuieli de investiţii; 

- actul de aprobare a 

documentaţiei de atribuire; 

- actul de aprobare a 

documentaţiei tehnico-

economice, documentaţiei 

internaţionale; 

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice 

procedurii de achiziţie publică; 

- dacă sunt respectate condiţiile tehnice şi 

financiare stabilite în acordul-cadru; 

- dacă se încheie cu operatorul economic care este 

parte în acordul-cadru; 

- existenţa aprobării de către conducătorul 

autorităţii contractante a raportului procedurii; 

- stabilirea termenilor contractului în  

  - Hotărârea Guvernului nr. 

875/2011(36); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

759/2007 (35); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

457/2008 (37); 

- Legea nr. 346/2004 (6); 

- Legea nr. 571/2003(8); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004 (18); 

- Codul comercial (9); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- Legea nr. 72/2013(82); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

13/2011 (11); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008 (19); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

363/2010 (20); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- acordul sau convenţia de 

finanţare externă şi legea de 

ratificare/hotărârea Guvernului 

de aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

 de avizare, notei de 

fundamentare a cheltuielilor de 

investiţii, după caz; 

- anunţul de intenţie şi dovada 

transmiterii acestuia spre 

publicare; 

- anunţul/invitaţia de participare 

la procedură, după caz; 

- documentaţia de atribuire; 

- actul de numire a comisiei de 

evaluare/negociere sau a juriului, 

după caz; 

- ofertele prezentate de operatorii 

economici; 

- procesul-verbal de deschidere a 

ofertelor/procesul-verbal de 

negociere; 

- raportul procedurii de atribuire; 

- comunicarea privind rezultatul 

aplicării procedurii; 

- acordul-cadru, după caz; 

- contestaţiile şi soluţionarea lor; 

- alte documente specifice. 

concordanţă cu prevederile cadrului normativ: 

- cuantumul şi valabilitatea garanţiei de 

participare şi valabilitatea ofertei la data încheierii 

contractului; 

- încheierea contractului în condiţiile ofertei 

declarate câştigătoare şi conform modelului de 

contract din documentaţia de atribuire; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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2. Contract/ Decizie / 

Ordin de finanţare 

/Acord de finanţare 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- O.G. nr. 119/1999 (4); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006 (51); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.828/2006 (52); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.198/2006 (63); 

- Regulamentul (CE) nr. 

498/2007 (64); 

- Legea nr. 350/2005 (22); 

- Legea nr. 346/2004 (6); 

- Legea nr. 321/2006 (23); 

- Codul comercial (9); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- O.U.G. nr. 34/2006 (5); 

- O.U.G. nr. 63/1999 (53); 

- O.U.G. nr. 64/2009 (32); 

- H.G. nr. 218/2012 (38); 

- H.G. nr. 1.328/2000 (57); 

- H.G. nr. 264/2003 (13); 

- H.G. nr. 759/2007 (35); 

- O.U.G. nr. 74/2009 (60); 

- H.G. nr. 442/2009 (61); 

- O.G. nr. 57/2002 (88); 

- H.G. nr. 1.265/2004 (89); 

- H.G. nr. 1.266/2004 (90); 

- H.G. nr. 134/2011 (91); 

- O.M.F.P. nr. 1.792/2002 (21); 

- alte acte normative specifice. 

- cererea de finanţare, proiectul 

tehnic, bugetul acestuia, listele de 

verificare privind evaluarea şi 

selecţia proiectelor, întocmite de 

compartimentele de specialitate; 

- bugetul aprobat; 

- hotărârea comisiei de evaluare 

cu privire la proiectele selectate; 

- programul, proiectul sau 

acţiunea în care se încadrează 

solicitarea finanţării; 

- acordul de parteneriat, încheiat 

între liderul de proiect şi 

partenerii acestuia, după caz; 

- raportul privind vizita la faţa 

locului; 

- raportul de analiză a 

conformităţii proiectului tehnic; 

- scrisoarea de notificare privind 

raportul de analiză a 

conformităţii proiectului tehnic; 

- raportul de evaluare tehnică şi 

financiară; 

- nota de avizare internă a 

contractelor de finanţare/ 

cofinanţare; 

- acordul de implementare 

/finanţare, după caz; 

- alte documente specifice.  

 

 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau a creditelor 

de angajament, după caz; 

- dacă solicitarea finanţării are temei legal; 

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice 

procedurii de selecţie; 

- stabilirea termenilor contractului în concordanţă 

cu prevederile cadrului normativ, inclusiv cu 

privire la calitatea Curţii de Conturi de a exercita 

control, conform art. 38 alin.(2) din Legea 

nr.350/2005; 

- înscrierea valorii contractului în limitele alocării 

bugetare aprobate prin programul operaţional; 

- încadrarea obiectului contractului în categoria de 

cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile 

programului operaţional; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar; 

- existenţa aprobărilor pentru toţi paşii 

premergători acordării contractului prevăzuţi de 

procedurile specifice; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

 

 

3. Acord de împrumut 

subsidiar/Acord de 

împrumut subsidiar 

şi garanţie 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- fundamentarea propunerii de 

avizare a acordului de împrumut 

subsidiar; 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale (dacă beneficiarul sau 

garantul este unitate 

administrativ-teritorială); 

Se verifică; 

- încadrarea obiectului acordului de împrumut 

subsidiar/acord de împrumut subsidiar şi garanţie 

în prevederile acordului de împrumut; 

- concordanţa termenilor acordului subsidiar cu 

cei din acordul de împrumut; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

doc:1020005703/13
doc:1040126503/2
doc:1040126603/2
doc:1110013403/2
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- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

(62); 

- Ordinul ministrul finanţelor 

publice nr. 138/2009 (48); 

- Ordinul ministrul finanţelor 

publice nr. 505/2009 (55); 

- acordul de împrumut 

extern/contract de finanţare; 

- actul normativ de ratificare a 

acordului de împrumut extern 

sau a contractului de finanţare 

extern, după caz; 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002 (21); 

- alte acte normative specifice. 

- hotărârea Comitetului 

Interministerial de Finanţări, 

Garanţii şi Asigurări; 

- acordul de împrumut/contractul 

de finanţare; 

- alte documente specifice. 

- existenţa avizului compartimentului juridic; 

4. Convenţie de 

garanţie aferentă 

acordului de garanţie 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

9/2007 (27); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 1.603/2008(80); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 138/2009(48); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

(62); 

- acordul de împrumut extern, 

încheiat între beneficiarul 

garanţiei şi finanţatorul extern; 

- fundamentarea propunerii de 

convenţie; 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale (dacă beneficiarul sau 

garantul este unitate 

administrativ-teritorială); 

- hotărârea Comitetului 

Interministerial de Finanţări, 

Garanţii şi Asigurări; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- încadrarea obiectului convenţiei în prevederile 

acordului de împrumut extern, acordului de 

garanţie sau prevederilor hotărârii Guvernului, 

după caz; 

- concordanţa termenilor convenţiei cu cei din 

acordul de împrumut extern, acordul de garanţie 

sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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- actul normativ de ratificare a 

acordului de garanţie/ hotărârea 

Guvernului de aprobare a 

garanţiei; 

- alte acte normative specifice. 

5. Scrisoare de garanţie 

pentru împrumuturi 

externe contractate 

sau garantate de 

Guvern prin 

Ministerul Finanţelor 

Publice/contractate 

sau garantate de 

unitatea 

administrativ-

teritorială 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 1.603/2008 

(80); 

.- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 138/2009(48); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

(62); 

- acordul de împrumut extern; 

- alte acte normative specifice, 

- avizul Comitetului 

Interministerial de Finanţare, 

Garanţii şi Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale; 

- convenţia de garantare; 

- memorandumul privind acordul 

de principiu pentru acordarea 

garanţiei statului; 

- nota rezultat al negocierii 

condiţiilor de acordare a garanţiei 

de stat; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu 

cei din acordul de împrumut extern; 

- existenţa convenţiei de garantare semnată de 

garantat; 

- concordanţa între proiectul scrisorii de garanţie 

şl proiectul convenţiei de garantare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

6. Convenţie de 

garantare între 

Ministerul Finanţelor 

Publice/unitatea 

administrativ-

teritorială, în calitate 

de garant, şi 

beneficiarul scrisorii 

de garanţie 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 1.603/2008 

(80); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 138/2009(48); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

- avizul Comitetului 

Interministerial de Finanţare, 

Garanţii şi Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale (dacă beneficiarul sau 

garantul este unitate 

administrativ-teritorială); 

- memorandumul privind acordul 

de principiu pentru acordarea 

garanţiei statului; 

- nota rezultat al negocierii 

condiţiilor de acordare a garanţiei 

de stat; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- existenţa semnăturii reprezentantului legal al 

unităţii administrativ-teritoriale garantate; 

- concordanţa termenilor convenţiei de garantare 

cu cei din acordul de împrumut; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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(62); 

- acordul de împrumut extern; 

- alte acte normative specifice. 

7. Scrisoare de garanţie 

pentru împrumutul 

garantat de stat, 

contractat direct de o 

unitate administrativ-

teritorială 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 1.603/2008(80); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 138/2009(48);* 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

(62); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

9/2007 (27); 

- alte acte normative specifice. 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale (dacă beneficiarul sau 

garantul este unitate 

administrativ-teritorială); 

- memorandumul privind acordul 

de principiu pentru acordarea 

garanţiei statului; 

- nota rezultat al negocierii 

condiţiilor de acordare a garanţiei 

de stat; 

- avizul Comitetului 

Interministerial de Finanţări, 

Garanţii şi Asigurări; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa termeni/or scrisorii de garanţie cu 

cei din acordul de împrumut extern; 

- existenţa convenţiei de garantare semnate de 

garantat; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

 8.  Convenţie de 

garanţie între 

Ministerul Finanţelor 

Publice, în calitate 

de garant, şi 

reprezentantul legal 

al unităţii 

administrativ-

teritoriale, în calitate 

de garantat 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 1.603/2008(80); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 138/2009(48); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.005/2008 

(79); 

- Ordinul ministrului economiei 

şi finanţelor nr. 2.509/2008 

(62); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

9/2007 (27); 

- hotărârea comisiei de 

autorizare; 

- hotărârea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor 

locale (dacă beneficiarul sau 

garantul este unitate 

administrativ-teritorială); 

- memorandumul privind acordul 

de principiu pentru acordarea 

garanţiei statului; 

- nota rezultat al negocierii 

condiţiilor de acordare a garanţiei 

de stat; 

- avizul Comitetului 

Interministerial de Finanţări, 

Garanţii şi Asigurări; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- existenţa semnăturii reprezentantului legal al 

unităţii administrativ-teritoriale garantate; 

- dacă sunt stabilite obligaţiile părţilor 

contractante; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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- alte acte normative specifice. 

9.  Scrisoare 

suplimentară pentru 

acordurile de 

împrumut 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- acordul de împrumut extern; 

- legea de ratificare; 

- alte acte normative specifice. 

 

- nota de fundamentare; 

- acceptul Ministerului Finanţelor 

Publice privind condiţiile 

financiare; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea 

suplimentară şi acordul-cadru de împrumut; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

10.  Contract de 

concesionare, 

cumpărare sau de 

închiriere de 

terenuri, clădiri 

existente, alte bunuri 

imobile sau a 

drepturilor asupra 

acestora, în care 

entitatea publică este 

concesionar, 

cumpărător sau 

chiriaş 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 213/1998(31); 

- Legea nr. 571/2003(8); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 (14); 

- Codul comercial (9); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- alte acte normative specifice. 

- programul anual al achiziţiilor 

publice; 

- bugetul aprobat; 

- nota de fundamentare; 

- documente specifice privind 

derularea operaţiunii; 

- procedura aprobată de 

ordonator, aplicabilă achiziţiilor 

nereglementate de legislaţia 

achiziţiilor publice; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă achiziţia este prevăzută în programul anual 

al achiziţiilor publice; 

- existenţa creditelor bugetare si/sau de 

angajament; 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la 

nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din 

angajamentul legal; 

- respectarea prevederilor legale şi a procedurilor 

privind concesionarea, cumpărarea sau 

închirierea; 

- stabilirea termenilor contractului în concordanţă 

cu prevederile cadrului normativ; 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la 

nivelul obligaţiilor financiare ce decurg din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

 

11. Acord pentru schimb 

de experienţă sau 

documentare, pe 

bază de reciprocitate, 

fără transfer de 

valută 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

80/2001 (24); 

- Legea nr. 590/2003 (66); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

552/1991 (25); 

- alte acte normative specifice. 

 - nota de fundamentare a 

proiectului de acord; 

- devizele de cheltuieli aferente 

acţiunilor ce urmează a fi 

derulate în cadrul acordului; 

- alte documente specifice. 

 Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- concordanţa termenilor din acord privind 

obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal 

existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe); 

- încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor 

ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în 

limitele legale de cheltuieli; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 
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angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

 

12. Act intern de decizie 

privind organizarea 

acţiunilor de 

protocol, a unor 

manifestări cu 

caracter cultural-

ştiinţific sau a altor 

acţiuni cu caracter 

specific, inclusiv 

devizul estimativ, pe 

categorii de 

cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

80/2001 (24); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

552/1991 (25); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

189/2001 (26); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

 

- nota de fundamentare a acţiunii 

de protocol, a manifestării cu 

caracter cultural-ştiinţific sau a 

acţiunii cu caracter specific; 

- bugetul aprobat; 

- documente transmise de 

parteneri cu privire la 

participarea la acţiune; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare 

care fac obiectul actului intern de decizie şi 

prevederile cadrului legal existent; 

- încadrarea valorii devizului/categoriei de 

cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale; 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

13. Act intern de decizie 

privind deplasarea în 

străinătate, inclusiv 

devizul estimativ de 

cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 248/2005 (28); 

- Hotărârea Guvernului. nr. 

518/1995 (29); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.860/2006(30); 

- Hotărârea Guvernului. nr. 

189/2001 (26); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

 

- nota de fundamentare a 

deplasării în străinătate; 

- bugetul aprobat; 

- documente, invitaţii şi 

comunicări scrise de la partenerul 

extern, privitoare la acţiunea şi 

condiţiile efectuării deplasării în 

străinătate; 

- notă-mandat privind deplasarea; 

- memorandum, după caz; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- concordanţa dintre natura şi cuantumul 

obligaţiilor financiare care fac obiectul actului 

intern de decizie şi prevederile cadrului normativ 

existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli); 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

14. Act intern de decizie 

privind delegarea sau 

detaşarea în ţară a 

personalului, 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

- nota de fundamentare a 

delegării/detaşării; 

- bugetul aprobat; 

- acceptul scris al persoanei 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- concordanţa dintre natura şi cuantumul 
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inclusiv devizul 

estimativ de 

cheltuieli 

119/1999(4); 

- Legea nr. 53/2003 (42); 

- Legea nr. 188/1999(44); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.860/2006(30); 

- alte acte normative specifice. 

detaşate; 

- alte documente specifice. 

obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de 

decizie privind delegarea sau detaşarea şi 

prevederile cadrului normativ existent (transport, 

cazare, diurnă, alte cheltuieli); 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

 

15. Ordin/Act intern de 

decizie privind: 

- angajarea sau 

promovarea/ 

avansarea 

personalului; 

- numirea cu caracter 

temporar a 

personalului de 

execuţie pe funcţii 

de conducere; 

- acordarea altor 

drepturi salariale 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 53/2003 (42); 

- Legea nr. 188/1999(44); 

- Legea-cadru nr. 284/2010 

(43); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

32/1998 (67); 

- alte acte normative specifice. 

 - nota de fundamentare şi 

dosarul angajării/avansării 

personalului; 

- bugetul aprobat; 

- propunerea pentru acordarea 

altor drepturi salariale; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- respectarea reglementărilor legale privind 

angajarea, promovarea/avansarea, stabilirea 

drepturilor salariale şi încadrarea personalului în 

limita posturilor aprobate; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

16. Contract de comodat 

în care entitatea 

publică are calitatea 

de comodatar 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- devizul cheltuielilor ce urmează 

a fi suportate de comodatar, 

aprobat de conducătorul entităţii 

publice; 

- alte documente specifice. 

Se verifica: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- dacă devizul/categoriile de cheltuieli se 

încadrează în limitele legale; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de 

entitatea publică; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

17. Contract de 

parteneriat public-

privat 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- studiul de prefezabilitate sau 

fundamentare; 

- nota justificativă pentru 

selectarea procedurii de dialog 

competitiv; 

Se verifică: 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament; 

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice 

contractului de parteneriat public-privat; 
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- Legea nr. 213/1998 (31); 

- Legea nr. 33/1994 (70); 

- Legea nr. 178/2010(68); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.239/2010(69); 

- alte acte normative specifice. 

- anunţul de selecţie; 

- documentul ataşat; 

- comisia de evaluare a 

ofertelor/scrisorilor de intenţie, 

aprobată; 

- comisia de negociere pentru 

semnarea acordului de proiect, 

aprobată; 

- oferta/scrisorile de intenţie; 

- raportul de evaluare a 

scrisorilor de intenţie şi 

selectarea investitorilor; 

- acordurile de proiect; 

- invitaţiile la negociere; 

- procesele-verbale ale comisiei 

de evaluare/negociere; 

- ofertele finale; 

- raportul de evaluare a ofertelor 

şi desemnarea ofertei câştigătoare 

(raportul procedurii de atribuire); 

- comunicarea privind rezultatul 

procedurii transmisă 

investitorilor participanţi; 

- alte documente specifice. 

 

- stabilirea termenilor contractului în concordanţă 

cu prevederile cadrului normativ; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul valorii angajamentului legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

18 Convenţie pentru 

acordarea de 

împrumuturi, 

conform art. 69 din 

Legea nr. 500/2002 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- actul normativ de înfiinţare a 

unor instituţii publice/activităţi 

finanţate integral din venituri 

proprii; 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare privind 

acordarea împrumutului; 

- solicitarea instituţiei publice 

interesate; 

- graficul de rambursare a 

împrumutului; 

- alte documente specifice. 

 Se verifică: 

- rezervarea creditelor, prin angajament bugetar, la 

nivelul împrumutului; 

- dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului 

se încadrează în prevederile art. 69 din Legea nr. 

500/2002; 

- dacă instituţia publică solicitantă a împrumutului 

a întocmit un program credibil de realizare a 

veniturilor proprii, în vederea rambursării 

împrumutului; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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C. Ordonanţarea cheltuielilor 

 

 Nr. 

crt. 

Operaţiuni supuse 

controlului 

financiar preventiv 

Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar 

preventiv 

0 1 2 3 4 

1. Ordonanţare de plată 

privind achiziţiile 

publice de produse, 

servicii sau lucrări 

- Legea nr. 500/2002(1), 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (4); 

- Legea nr. 82/1991 (39); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 (32); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

218/2012 (38); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2011 (34); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

875/2011 (36); 

- Legea nr. 571/2003 (8); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004 (18); 

- Legea nr. 72/2013 (82); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

- contractul de achiziţii publice; 

- contractul/decizia/ordinul de 

finanţare, după caz; 

- bugetul aprobat; 

- angajamentul bugetar; 

- factura fiscală sau factura 

externă, însoţită de documente 

justificative care atestă livrarea 

produselor, prestarea serviciilor 

sau executarea lucrărilor, după 

caz; 

- declaraţia vamală de import. 

Se verifică: 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele legale; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu 

suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în 

angajamentul legal; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

2. Ordonanţare de plată 

pentru avansuri 

acordate în cadrul 

contractelor 

încheiate 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 571/2003 (8); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004 (18); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

- contractul/comanda de achiziţie 

publică; 

- contractul/decizia/ordinul de 

finanţare; 

- bugetul aprobat; 

- angajamentul bugetar; 

- avizul de plată; 

- nota de aprobare a cheltuielilor 

eligibile; 

Se verifică: 

- dacă acordarea avansului respectă condiţiile 

specifice de legalitate şi regularitate; 

- existenţa documentelor justificative întocmite în 

conformitate cu procedurile specifice; 

- încadrarea sumei ordonanţate în limitele 

prevăzute în contract, precum şi încadrarea în 

termenul legal de plată; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 
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Guvernului nr. 66/2011 (34); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

875/2011 (36); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 (32); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

218/2012 (38); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

- solicitarea de acordare a 

avansului; 

- documentul prin care se 

constituie garanţia legală; 

- nota de fundamentare/ 

autorizare; 

- documentul justificativ (factura, 

convenţia de plată etc.); 

- alte documente specifice. 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

3. Ordonanţare de plată 

privind prefinanţări, 

plăţi intermediare, 

plăţi finale în cadrul 

contractelor/ 

deciziilor/ ordinelor 

de finanţare/acorduri 

de finanţare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006(51); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.828/2006(52); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.198/2006(63); 

- Regulamentul (CE) nr. 

498/2007 (64); 

- Legea nr. 571/2003(8); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004 (18); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 63/1999(53); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 (32); 

- Legea nr. 105/2011 (33); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.328/2000 (57); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

 - contractul/decizia/ordinul de 

finanţare; 

- bugetul aprobat; 

- angajamentul bugetar; 

- cererea de plată privind 

prefinanţări, plăţi intermediare, 

plăţi finale; 

- nota de autorizare a plăţii; 

- notificarea privind depunerea 

cererii de plată; 

- avizul de plată/rambursare; 

- nota de aprobare a cheltuielilor 

eligibile; 

- decont privind prefinanţarea 

acordată; 

- documentaţia justificativă 

specifică care rezultă din actul 

normativ ce reglementează 

operaţiunea şi/sau domeniul 

respectiv; 

- alte documente specifice. 

 Se verifică: 

- existenţa documentelor justificative întocmite în 

conformitate cu procedurile specifice; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”. 

- încadrarea sumei ordonanţate la plata în limitele 

prevăzute în contract, precum şi încadrarea în 

termenul legal de plată; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar; 

- legalitatea, regularitatea, precum şi condiţiile 

acordării/recuperării prefinanţării; 

- respectarea destinaţiilor stabilite prin contract; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 
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759/2007 (35); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2009 (60); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

442/2009 (61); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

4. Ordin de plată valută 

pentru achitarea la 

extern a ratelor de 

capital, a dobânzilor, 

a comisioanelor şi a 

altor costuri 

provenite din 

împrumuturi externe 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale, 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 312/2004 (71); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- legea de ratificare a 

împrumutului; 

- alte acte normative specifice. 

- notificarea de plată înaintată de 

organismul internaţional 

finanţator; 

- bugetul aprobat; 

- adresa de confirmare a 

obligaţiei de plată din partea 

beneficiarului final al creditului 

extern sau ordin de plată/extras 

de cont atestând virarea 

echivalentului în lei a obligaţiei 

de plată la extern în contul 

entităţii publice; 

- nota de fundamentare; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul 

de împrumut, avizul de plată înaintat de 

organismul internaţional finanţator şi cererea de 

valută a entităţii publice; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 

5. Ordonanţare de plată 

privind virarea către 

bancă a contravalorii 

în lei a valutei 

disponibilizate 

pentru achitarea la 

extern a obligaţiilor 

de plată rezultate din 

împrumuturile 

externe contractate 

direct sau garantate 

de stat 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 312/2004 (71); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- acordul de împrumut; 

- legea de ratificare a 

împrumutului; 

- alte acte normative specifice. 

 - notificarea de plată emisă de 

finanţatorul extern; 

- bugetul aprobat; 

- mesajul swift emis de bancă; 

- ordinul de plată valută; 

- nota de fundamentare privind 

sursele interne de acoperire a 

datoriei faţă de bancă; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa dintre obligaţiile înscrise în acordul 

de împrumut, avizul de plată trimis de finanţatorul 

extern şi mesajul swift al băncii şi ordinul de plată 

valută; 

- existenţa surselor de finanţare a contravalorii în 

lei a sumei disponibilizate de bancă; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 



16 

6. Ordonanţare de plată 

în lei, ordonanţare de 

plată externă sau 

ordonanţare a 

transferului valutar 

pentru plăţi care se 

efectuează din 

conturile speciale ale 

împrumuturilor 

externe 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.470/2007(77); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- legea de ratificare a acordului 

de împrumut; 

- alte acte normative specifice. 

- facturile emise de furnizori, cu 

certificarea de către beneficiar a 

efectuării operaţiunii pentru care 

se solicită plata; 

- bugetul aprobat; 

- documentele justificative de 

transport, vămuire sau situaţii de 

lucrări ori recepţia bunurilor, 

după caz; 

- nota de fundamentare; 

- acordul de împrumut extern; 

- acordurile subsidiare de 

împrumut; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- legalitatea şi regularitatea documentaţiei 

justificative, corespunzător prevederilor actului 

normativ care reglementează operaţiunea; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 7. Ordonanţare de plată 

prin acreditiv simplu 

sau documentar în 

cadrul unui contract 

extern finanţat 

printr-un împrumut 

extern 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- legile de ratificare a 

acordurilor de împrumut; 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- contractul extern; 

- acreditivul simplu sau 

documentar emis de banca 

depozitară a contului special; 

- acord de împrumut extern; 

- acorduri subsidiare de 

împrumut; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa condiţiilor incluse în acreditivul 

emis cu prevederile contractuale; 

- condiţiile de plată incluse în contractul extern; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- regularitatea completării documentului; 

- existenţa semnăturii autorizate pe cererea de 

confirmare a acreditivului; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

8. Ordonanţare de plată 

externă pentru 

cotizaţii, respectiv 

contribuţii, taxe etc. 

la diverse organisme 

internaţionale 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

41/1994 (40); 

- protocoale, acorduri sau 

convenţii încheiate de entitatea 

publică cu organismele 

internaţionale; 

- acordul, convenţia sau 

protocolul; 

- bugetul aprobat; 

- avizul de plată transmis de 

organismul internaţional; 

- angajamentul bugetar; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- concordanţa dintre prevederile acordului, 

convenţiei sau protocolului şi avizul de plată 

transmis de organismul internaţional, inclusiv a 

termenului de plată; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 
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- legile de ratificare; 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.79272002(21); 

- alte acte normative specifice. 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

9.  Ordonanţare de 

plată pentru 

subvenţii, 

transferuri, prime 

sau alte plăţi din 

fonduri publice, 

acordate agenţilor 

economici sau altor 

beneficiari legali 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

22/2002 (41); 

- Legea nr. 571/2003 (8); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002 (21); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- bugetul aprobat; 

- documentaţia specifică ce 

rezultă din actul normativ, ce 

reglementează operaţiunea şi/sau 

domeniul respectiv; 

- angajamentul bugetar; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- legalitatea şi regularitatea documentaţiei 

justificative, corespunzător prevederilor actului 

normativ care reglementează operaţiunea şi/sau 

domeniul respectiv; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

10. Ordonanţare de plată 

privind redevenţe, 

chirii sau alte 

cheltuieli legate de 

concesionare sau 

închiriere 

- Legea nr. 500/2002(1) 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 571/2003(8); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare: 

- bugetul aprobat; 

- contractul de concesionare sau 

de închiriere; 

- documentele justificative emise 

de concedent sau, după caz, de 

proprietarul bunului închiriat; 

- angajamentul bugetar; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele legale; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu 

suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în 

angajamentul legal; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

11. Ordonanţare de plată 

externă privind alte 

plăţi decât cele 

aferente 

împrumuturilor 

externe 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 571/2003 (8); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- nota de fundamentare; 

- bugetul aprobat; 

- documentaţia justificativă 

specifică ce rezultă din actul 

normativ ce reglementează 

operaţiunea şi/sau domeniul 

respectiv; 

- angajamentul bugetar; 

Se verifică: 

- dacă justificările sunt corespunzătoare 

prevederilor din normele legale, inclusiv a celor 

stipulate în angajamentul legal; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 
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- alte acte normative specifice. - alte documente specifice. subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar şi 

legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 

12.  Ordonanţare de 

plată privind 

cheltuielile ce se 

efectuează din 

fonduri primite de la 

persoane juridice sau 

fizice cu titlu de 

donaţie sau 

sponsorizare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- alte acte normative specifice. 

- actul de donaţie sau 

sponsorizare; 

- angajamentul legal (contract, 

comandă etc.); 

- documentele care atestă livrarea 

produselor, prestarea serviciilor 

sau executarea lucrărilor, după 

caz; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă cheltuielile respectă destinaţiile stabilite de 

transmiţători; 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele legale; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu 

suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în 

angajamentul legal; 

- încadrarea sumei ordonanţate la plată în 

subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei 

bugetare pentru care există angajament bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 

 13. Ordonanţare de plată 

/ Dispoziție de plată 

către casierie privind 

avansuri sau sume 

cuvenite titularului 

de decont, care se 

acordă prin casierie  

 

- Legea nr. 500/2002 (1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- O.G. nr. 119/1999 (4); 

- Decretul nr. 209/1976 (72); 

- H.G. nr.1.860/2006 (30); 

- H.G. nr. 518/1995 (29); 

- alte acte normative specifice. 

 

 

 

- nota de fundamentare; 

- documentul specific prin care s-

a aprobat acţiunea şi devizul 

acesteia; 

- decontul justificativ al 

cheltuielilor; 

- alte documente specifice.  

 

Se verifică: 

- concordanţa sumelor ce urmează a fi eliberate ca 

avans cu cele prevăzute în documentul de 

aprobare a acţiunii sau, după caz, încadrarea 

sumelor cuvenite titularului de decont în limita 

cheltuielilor justificate prin decontul aprobat; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 

14. Ordonanţări de plată 

a salariilor, a altor 

drepturi salariale 

acordate 

personalului, precum 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4): 

- centralizatorul lunar al statelor 

de salarii; 

- statele de salarii; 

- bugetul aprobat; 

- situaţia privind repartizarea pe 

Se verifică: 

- încadrarea în prevederile bugetului privind 

numărul maxim de posturii şi creditele bugetare 

destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu 

salariile, contribuţii pentru asigurările sociale de 
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şi a Obligaţiilor 

fiscale aferente 

acestora 

- Legea nr. 69/2010 (3); 

- Legea nr. 53/2003 (42); 

- Legea-cadru nr. 284/2010 

(43); 

- Legea nr. 188/1999 (44); 

- Legea nr. 571/2003(8); 

- Legea nr. 263/2010 (45); 

- Legea nr. 76/2002 (46); 

- Legea nr. 346/2002 (47); 

- Legea nr. 95/2006 (83); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 48/2005 (49); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 166/2006 (50); 

- alte acte normative specifice. 

luni a cheltuielilor de personal 

aprobate; 

- situaţia privind monitorizarea 

cheltuielilor de personal finanţate 

de la buget, pe luna anterioară; 

- alte documente specifice. 

stat, contribuţii pentru asigurările de şomaj, 

contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 

etc.); 

- dacă au fost aplicate cotele legale de contribuţii; 

- dacă pentru acordarea sporurilor, premiilor, altor 

drepturi salariale există bază legală; 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată prin “Bun de plată”; 

- regularitatea completării documentului supus 

vizei; 

- încadrarea sumei ordonanţate în valoarea 

cheltuielilor lichidate; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

  

 

 

           D. Concesionarea, Închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice 
  

Nr. 

crt. 

Operaţiuni supuse 

controlului 

financiar preventiv 

Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar 

preventiv 

0 1 2 3 4 

1. Contract de 

concesionare/închirie

re sau de administrare 

a bunurilor 

proprietate publică 

(entitatea publică este 

concedent/titular al 

dreptului de 

proprietate) 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 213/1998 (31); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 54/2006 (58); 

 - studiul de oportunitate; 

- documentul de aprobare a 

studiului de oportunitate; 

- caietul de sarcini; 

- documentaţia de atribuire; 

- anunţul de licitaţie/negociere 

directă; 

- documentul de constituire a 

comisiei de evaluare; 

- procesul-verbal al comisiei de 

evaluare; 

- raportul comisiei de evaluare; 

- comunicarea privind rezultatul 

aplicării procedurii; 

- alte documente specifice. 

 

Se verifică: 

- încadrarea obiectului contractului în lista 

cuprinzând bunurile care, potrivit legii, pot fi 

concesionate/ închiriate; 

- respectarea prevederilor legale referitoare la 

desfăşurarea licitaţiei/negocierii directe; 

- stabilirea termenilor contractuali în concordanţa 

cu cadrul normativ; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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2. Contract de 

concesiune de lucrări 

publice sau servicii, 

în care entitatea 

publică este 

concedent 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (4); 

- Legea nr. 213/1998 (31); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 (14); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

71/2007 (84). 

- studiul de fundamentare a 

deciziei de concesionare; 

- raportul de avizare a finalizării 

studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare; 

- documentaţia de atribuire; 

- anunţul de participare şi dovada 

transmiterii spre publicare; 

- actul de numire a comisiei de 

evaluare/negociere; 

- ofertele prezentate de operatorii 

economici; 

- procesul-verbal de deschidere a 

ofertelor/procesul-verbal de 

negociere; 

- raportul procedurii de atribuire; 

- comunicarea privind rezultatul 

aplicării procedurii de atribuire; 

- contestaţiile şi soluţionarea lor, 

după caz; 

- alte documente specifice. 

- existenţa creditelor bugetare şi/sau de 

angajament, după caz; 

- existenţa aprobării studiului de fundamentare a 

deciziei de concesionare; 

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice 

procedurii de atribuire şi evaluare a ofertelor; 

- stabilirea termenilor contractului în concordanţă 

cu prevederile cadrului normativ; 

- cuantumul şi valabilitatea garanţiei de 

participare şi valabilitatea ofertei câştigătoare la 

data încheierii contractului; 

- rezervarea creditelor prin angajament bugetar la 

nivelul obligaţiilor financiare decurgând din 

angajamentul legal; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

3. Proces-verbal de 

predare-preluare 

având ca obiect 

transmiterea bunului 

fără plată 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

19/1995(73); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

841/1995 (74); 

- alte acte normative specifice. 

- referatul de disponibilizare; 

- adresele către/de la instituţiile 

publice care doresc să utilizeze 

bunul disponibil; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- respectarea prevederilor legale referitoare la 

desfăşurarea procedurii de transmitere fără plată a 

bunurilor; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

4. Contract de 

vânzare/cumpărare a 

bunurilor 

disponibilizate 

(entitatea publică are 

calitatea de vânzător) 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

19/1995(73); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

841/1995 (74); 

- alte acte normative specifice. 

- referatul de disponibilizare; 

- decizia de numire a comisiei de 

evaluare; 

- raportul de evaluare a bunurilor 

ce urmează a fi disponibilizate; 

- documentaţia licitaţiei cu 

strigare; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- respectarea prevederilor legale referitoare la 

desfăşurarea procedurii de valorificare prin 

licitaţie cu strigare; 

- stabilirea termenilor contractuali în concordanţă 

cu cadrul normativ; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 
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E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv 

 

 Nr. 

crt. 

Operaţiuni supuse 

controlului 

financiar preventiv 

Cadrul legal Actele justificative Modul de efectuare a controlului financiar 

preventiv 

0 1 2 3 4 

1.  Acord-cadru de 

achiziţii publice 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- programul anual al achiziţiilor 

publice; 

- documentul de aprobare de 

către conducătorul entităţii 

 Se verifică: 

- dacă achiziţia publică este prevăzută în 

programul anual al achiziţiilor; 

    - Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 (5); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 (14); 

- Legea nr. 346/2004 (6); 

- Regulamentul (CE) nr. 

2.195/2002 (12); 

- alte acte normative specifice. 

publice a procedurii de achiziţie 

selectate; 

- nota privind determinarea 

valorii estimate; 

- anunţul/invitaţia de participare 

la procedură; 

- documentaţia de atribuire; 

- actul de numire a comisiei de 

evaluare/negociere, după caz; 

- ofertele prezentate; 

- procesul-verbal de deschidere a 

ofertelor/procesul-verbal de 

negociere; 

- raportul procedurii de atribuire; 

- comunicarea privind rezultatul 

aplicării procedurii; 

- alte documente specifice. 

- respectarea legalităţii şi regularităţii specifice 

procedurii de achiziţie publică; 

- existenţa aprobării de către conducătorul 

autorităţii contractante a raportului procedurii; 

- stabilirea termenilor acordului-cadru în 

concordanţă cu prevederile cadrului normativ; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

2. Document de 

actualizare a valorii 

obiectivului/proiectul

ui de investiţii şi a 

lucrărilor de 

intervenţii, în funcţie 

de evoluţia indicilor 

de preţuri 

 

 

- Legea nr. 500/2002 (1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- O.G. nr. 119/1999(4); 

- H.G. nr. 28/2008 (85); 

- Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice şi 

locuinţelor nr. 863/2008 (86); 

- alte acte normative specifice. 

- programul de investiţii publice, 

după caz; 

- actul de aprobare a 

documentaţiei tehnico-economice 

a obiectivului/proiectului de 

investiţii sau a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii; 

- fişa obiectivului/proiectului de 

investiţii, după caz; 

- devizul general al 

obiectivului/proiectului de 

investiţii sau al lucrărilor de 

Se verifică: 

- înscrierea în programul de investiţii publice a 

obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor 

de intervenţii, după caz; 

- valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data 

actualizării; 

- valoarea restului de executat; 

- valoarea actualizată a obiectivului/proiectului de 

investiţii sau a lucrărilor de intervenţii în funcţie 

de evoluţia indicelui preţurilor de consum lunar 

(total), comunicat de Institutul Naţional de 

Statistică; 
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intervenţii; 

- angajamentele legale încheiate; 

- situaţia cheltuielilor efectuate 

conform evidenţelor contabile 

până la data actualizării; 

- situaţia restului de executat la 

data actualizării; 

- baza de date statistice a 

Institutului Naţional de Statistică; 

- nota de calcul al actualizării; 

- alte documente specifice.  

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 

3. Proces-verbal de 

scoatere din 

funcţiune a 

mijlocului fix/de 

declasare a unor 

bunuri materiale 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

19/1995(73); 

- Legea nr. 15/1994(75); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

909/1997 (54); 

- alte acte normative specifice. 

- nota privind starea tehnică a 

mijlocului fix propus a fi scos din 

funcţiune; 

- actul constatator al avariei; 

- devizul estimativ al reparaţiei 

capitale; 

- alte acte justificative. 

Se verifică: 

- existenţa actelor justificative; 

- dacă actele justificative au fost întocmite şi 

semnate de persoanele în drept; 

- dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din 

funcţiune; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

4.  Decont privind 

cheltuielile 

ocazionate de 

organizarea acţiunilor 

de protocol, a 

manifestărilor cu 

caracter cultural-

ştiinţific sau a altor 

acţiuni cu caracter 

specific 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

80/2001 (24); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

552/1991 (25); 

- Legea nr. 8271991 (39); 

- Decretul nr. 209/1976 (72); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

- actul intern de decizie privind 

organizarea acţiunilor de 

protocol, a unor manifestări cu 

caracter cultural-ştiinţific, sau a 

altor acţiuni cu caracter specific; 

- documente justificative 

specifice diferitelor categorii de 

cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- prezentarea în termenul legal a documentelor 

justificative pentru cheltuielile efectuate; 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele legale din punct de vedere 

al formei şi conţinutului; 

- corectitudinea calculului privind cheltuielile 

justificate şi, după caz, a penalităţilor de 

întârziere; - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele 

legale; 

- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont 

se încadrează în angajamentul bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

  

 5.  Decont de cheltuieli 

privind deplasarea în 

străinătate pentru 

îndeplinirea unor 

misiuni cu caracter 

temporar 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Decretul nr. 209/1976 (72); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

 - actul intern de decizie privind 

deplasarea în străinătate; 

- documente justificative 

specifice diferitelor categorii de 

cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele legale din punct de vedere 

al formei şi conţinutului; 

- prezentarea în termenul legal a documentelor 

justificative pentru cheltuielile efectuate; 
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518/1995 (29) 

- alte acte normative specifice. 

- corectitudinea calculului privind cheltuielile 

justificate şi, după caz, a penalităţilor de 

întârziere; 

- documentul de restituire a avansurilor 

nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; 

- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; 

- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont 

se încadrează în angajamentul bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 6.  Decont de cheltuieli 

privind justificarea 

avansului acordat 

pentru deplasări în 

ţară şi/sau pentru 

achiziţii prin 

cumpărare directă 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Decretul nr. 209/1976 (72) 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.860/2006(30); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

925/2006 (14); 

- alte acte normative specifice. 

- actul intern de decizie privind 

deplasarea în ţară sau, după caz, 

referatul aprobat privind achiziţia 

directă; 

- documente justificative 

specifice diferitelor categorii de 

cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă documentele justificative sunt cele 

prevăzute de normele lega le din punct de vedere 

al formei şi conţinutului; 

- prezentarea în termenul legal a documentelor 

justificative pentru avansul primit; 

- corectitudinea calculului privind sumele 

justificate şi, după caz, a penalităţilor de 

întârziere; 

- documentul de restituire a avansurilor 

nejustificate şi, după caz, a penalităţilor; 

- încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale; 

- dacă valoarea cheltuielilor justificate prin decont 

se încadrează în angajamentul bugetar; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

7.  Contract de 

sponsorizare în care 

entitatea publică este 

beneficiar al 

sponsorizării 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999 (4); 

- Legea nr. 32/1994 (17); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a 

contractului de sponsorizare; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să 

desfăşoare 0 activitate dintre cele prevăzute la art. 

4 din Legea nr. 32/1994, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

8. Act de donaţie, în 

care entitatea publică 

are calitatea de 

donatar 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Legea nr. 287/2009 (10); 

- Decretul nr. 478/1954 (76); 

- nota de fundamentare a actului 

de donaţie; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- regimul juridic al bunului/bunurilor care fac 

obiectul donaţiei; 

- dacă bunul/bunurile respective sunt grevate de 

datorii; 

- existenţa semnăturii conducătorului 
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- alte acte normative specifice. compartimentului de specialitate; 

- existenţa avizului compartimentului juridic. 

9. Dispoziţie de 

încasare către casierie 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Decretul nr. 209/1976 (72); 

- Legea nr. 82/1991 (39); 

- alte acte normative specifice. 

- decontul de cheltuieli prezentat 

de titularul de avans; 

- decizia de imputaţie; 

- alte acte din care rezultă 

obligaţii de plată în sarcina unor 

persoane; 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- aprobarea de către conducătorul entităţii publice 

a decontului de cheltuieli; 

- modul de calcul al sumei ce urmează a fi 

încasată; 

- dacă dispoziţia de încasare este întocmită pentru 

suma ce urmează a fi încasată; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

10. Notificare de 

prefinanţare din 

fonduri comunitare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006(51); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.828/2006(52); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.198/2006(63); 

- Regulamentul (CE) nr. 

498/2007 (64); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 63/1999(53); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 (32); 

- Legea nr. 105/2011 (33); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.011/1999(56); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.328/2000 (57); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

759/2007 (35); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

- documentele ce însoţesc 

notificarea de prefinanţare 

(prognoza fluxului de 

prefinanţare, copie extras cont 

disponibil din fonduri 

comunitare, copie extras cont 

trezorerie, după caz); 

- alte documente specifice. 

Se verifică: 

- încadrarea fondurilor solicitate în limitele 

bugetului programului; 

- respectarea mecanismului stabilit în acordurile 

de finanţare; 

- certificarea şi aprobarea cererii de către persoana 

autorizată; 

- existenţa documentelor justificative; 

- completarea corectă a documentelor; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 
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Guvernului nr. 74/2009 (60); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

442/2009 (61); 

- alte acte normative specifice. 

11. Cerere de fonduri 

comunitare 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.083/2006(51); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.828/2006(52); 

- Regulamentul (CE) nr. 

1.198/2006(63); 

- Regulamentul (CE) nr. 

498/2007 (64); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 63/1999 (53); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2009 (32); 

- Legea nr. 105/2011(33); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.011/1999(56); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

1.328/2000(57); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

264/2003 (13); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

759/2007 (35); 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2009 (60); 

- Hotărârea Guvernului nr. 

442/2009 (61); 

- Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002(21); 

- alte acte normative specifice. 

- nota justificativă; 

- documentele ce însoţesc cererea 

de transfer de fonduri (declaraţia 

de cheltuieli, cash-flow sume 

previzionate, raportarea 

financiară, raportul asupra 

progresului înregistrat, situaţia 

cofinanţării de la bugetul de stat, 

reconcilierea bancară, copie 

extras cont trezorerie); 

- alte documente specifice. 

  

Se verifică: 

- încadrarea fondurilor solicitate în limitele 

prevăzute în bugetul programului/deciziei de 

finanţare/fişei de proiect; 

- respectarea mecanismului stabilit în acordurile 

de finanţare; 

- respectarea condiţionalităţilor impuse pentru 

alimentarea conturilor; 

- certificarea şi aprobarea cererii de către persoana 

autorizată; 

- existenţa documentelor justificative; 

- completarea corectă a documentelor; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

12. Cerere de tragere şi 

cerere de alimentare a 

contului special în 

- Legea nr. 500/2002(1); 

- Legea nr. 273/2006 (2); 

- legile bugetare anuale; 

- nota de fundamentare; 

- contractele interne sau externe; 

- ordinele de plată prin care s-au 

Se verifică: 

- legalitatea şi regularitatea documentelor 

justificative; 
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cadrul 

împrumuturilor 

externe (inclusiv a 

avansului) 

- Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999(4); 

- legea de ratificare a acordului 

de împrumut extern; 

- Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 (65); 

- procedura finanţatorului extern 

cu privire la tragerile din 

împrumut; 

- alte acte normative specifice. 

efectuat plăţi în cadrul 

procedurilor de refinanţare; 

- alte documente specifice. 

- încadrarea plăţilor solicitate în prevederile 

contractului intern sau extern; 

- existenţa documentului organismului finanţator 

internaţional de acceptare a contractului intern sau 

extern (no objection); 

- dacă operaţiunea de lichidare privind realitatea 

faptelor şi exactitatea sumei datorate este 

certificată de compartimentul de specialitate prin 

“Bun de plată”; 

- existenţa semnăturii conducătorului 

compartimentului de specialitate. 

 *) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o “Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor 

de angajament” şi/sau de o “Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” şi de un “Angajament bugetar 

individual/global”, după caz, întocmite conform anexelor nr. 1a), 1b) şi, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

 

            F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv 
  

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CERERE PENTRU DESCHIDERE DE CREDITE BUGETARE 

 

             Cod A.1 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota justificativă 

1.2. - Nota de fundamentare/situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare 

1.3. - Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente 

1.4. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare 

1.5. - Situaţia creditelor bugetare deschise anterior şi neutilizate 

1.6. - Bugetul aprobat 

1.7. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături, după caz, şi respectarea bazei legale pentru efectuarea plăţilor care fac 

obiectul solicitării pentru deschiderea de credite pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 



27 

2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

3.  Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) 

3.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este cazul) 

3.4. - Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare 

4.  Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, având în vedere: 

4.1. - Creditele bugetare deschise anterior şi neutilizate 

4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 

5.  Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: 

5.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare 

5.2. ~ Conturile de trezorerie 

5.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare 

5.4.  - Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare 

5.5.  - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DISPOZIȚIE BUGETARĂ PENTRU REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR 

AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE 

  

            Cod A.2 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Solicitarea ordonatorului secundar sau terţiar, după caz 

1.2. - Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari, de credite 

1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

1.4. - Bugetul aprobat 

1.5. - Alte documente justificative din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dispoziţia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare  

3. Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în: 

3.1.  - Creditele bugetare aprobate, repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2.  - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

3.3.  - Disponibilul de venituri proprii 
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3.4.  - Nivelul dispoziţiei bugetare de retragere (când este cazul) 

3.5.  - Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare/justificare 

4.  Completarea corectă a dispoziţiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare cu privire la: 

4.1.  - Beneficiarul creditelor repartizate  

4.2.  - Conturile de trezorerie 

4.3.  - Suma repartizată  

4.4.  - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

  

NOTĂ: 

În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, obiectivele 

verificării din prezenta LISTĂ DE VERIFICARE vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul 

centralizator în cauză. 

  

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE 

 

 

            Cod A.3 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 

1.2. - Justificarea şi dovada încadrării în prevederile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/2010 

1.3. - Bugetul aprobat 

1.4. - Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorului principal 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 

3. Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare 

4. Modificarea trimestrializării să corespundă următoarelor cerinţe: 

4.1. - Concordanţa cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 

4.2. - Respectarea angajamentelor anterioare 
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LISTA DE VERIFICARE 

DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE 

 

            Cod A.4 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare privind efectuarea virărilor de credite 

1.2. - Bugetul aprobat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul privind virările de credite 

3.  Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: 

3.1. - Creditele repartizate pe an/trimestre/luni şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 

3.2.  - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4.  Propunerea de virare să: 

4.1. - Nu contravină legii privind finanţele publice, legii responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de 

rectificare 

4.2.  - Fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 

4.3. - Asigure respectarea angajamentelor anterioare 

4.4.  - Fie susţinută de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia până la finele anului bugetar 

4.5.  - Fie efectuată în intervalul de timp prevăzut de lege 

  

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DISPOZIŢIE BUGETARA DE RETRAGERE A CREDITELOR BUGETARE DESCHISE ŞI NEUTILIZATE 

 

            Cod A.5 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare 

1.2. - Bugetul aprobat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dispoziţia bugetară de retragere a creditelor bugetare 

3. Încadrarea sumei prevăzute pentru retragere în: 
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3.1.  - Creditele bugetare deschise/repartizate şi neutilizate 

3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4.  Proiectul de operaţiune de retragere: 

4.1. - Să se facă în termenul legal 

4.2. - Să sigure respectarea angajamentelor anterioare 

5.  Completarea corectă a dispoziţiei bugetare de retragere a creditelor bugetare cu privire la: 

5.1. - Entitatea publică de la care se retrag creditele bugetare 

5.2. - Conturile de trezorerie 

5.3. - Suma care se retrage 

5.4. - Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe versoul formularului 

5.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT/ CONTRACT SUBSECVENT/ COMANDĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI 

 

 

            Cod B.1 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 

1.2. - Documentul de aprobare de către conducătorul entităţii publice a procedurii selectate de achiziţie 

1.3. - Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor 

internaţionale 

1.4. - Acordul sau convenţia de finanţare  

1.5. - Contractul/ Decizia/ Ordinul de finanţare 

1.6. - Nota privind determinarea valorii estimate 

1.7. - Fişa obiectivului/ proiectului/ categoriei de investiţii 

1.8.  - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii 

1.9. - Actul de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii 

1.10. - Anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare 

1.11. - Anunţul sau invitația de participare, după caz 

1.12. - Documentaţia de atribuire 

1.13. - Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz 

1.14. - Ofertele prezentate de operatorii economici 

1.15. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia ofertanţilor 



31 

1.16. - Raportul procedurii de atribuire 

1.17. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii 

1.18. - Acordul-cadru 

1.19. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor 

 - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 1.792/2002 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de contract/ contract subsecvent/ comandă de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări 

3. Încadrarea valorii contractului/ contractului subsecvent/ comenzii în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei furnizorului/prestatorului/executantului câştigător 

3.4. - Nivelul din acordul-cadru 

4. Contractul: 

4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2. - Să se încheie cu ofertantul declarat câştigător în raportul procedurii de atribuire 

4.3. - Să prevadă calitatea, cantitatea şi preţul/tariful produselor/serviciilor/lucrărilor contractate, conform actelor justificative 

4.4. - Să prevadă constituirea garanţiei de bună execuţie 

4.5. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii 

4.6. - Să prevadă actualizarea preţului numai cu respectarea legii 

4.7. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei 

4.8. - Sa cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.9. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată în concordanţă cu termenele de livrare/ de prestare/ de execuţie 

4.10. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT/ DECIZIE/ ORDIN DE FINANŢARE/ ACORD DE FINANŢARE 

 

 

            Cod B.2 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Cererea de finanţare, proiectul tehnic, bugetul acestuia şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de 

specialitate 



32 

1.2.  - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz 

1.3. - Acordul de implementare/finanţare, după caz 

1.4. - Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate 

1.5. - Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării 

1.6. - Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator 

1.7. - Raportul privind vizita la faţa locului 

1.8. - Raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic 

1.9. - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului tehnic 

1.10.  - Raportul de evaluare tehnică şi financiară 

1.11.  - Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare 

1.12.  - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate 

1.13.  - Anexele 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.792/2002 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Proiectul de contract /decizie /ordin de finanţare /acord de finanţare 

3.  Încadrarea valorii contractului /deciziei /ordinului de finanţare /acordului de finanţare în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

3.2.  - Nivelul angajamentului bugetar 

4.  Contractul /Decizia /Ordinul de finanţare /Acordul de finanţare: 

4.1.  - Să fie în cadrul programului de finanţare 

4.2.  - Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare 

4.3.  - Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează 

4.4.  - Să prevadă acordarea prefinaţării, cu respectarea legii 

4.5.  - Să prevadă reglementări privind TVA 

4.6.  - Suma din contract /decizie /ordin de finanţare /acord de finanţare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului 

4.7.  - Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii 

4.8.  - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor 

4.9.  - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.10  - Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art.38 alin.2 din Legea nr.350/2005 
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LISTA DE VERIFICARE 

ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT/ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ŞI GARANŢIE 

 

            Cod B.3 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Fundamentarea propunerii de acord subsidiar 

1.2. - Hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de acord subsidiar de împrumut/acord subsidiar de împrumut şi garanţie 

3.  Concordanţa termenilor acordului subsidiar de împrumut/acordului subsidiar de împrumut şi garanţie cu cei din acordul de 

împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2. - Sistemul informaţional dintre Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite 

3.3. - Obligaţiile şi drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează 

împrumutul 

3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Existenţa semnăturilor: 

4.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

4.2. - Persoanelor autorizate din partea subîmprumutatului 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONVENŢIE DE GARANŢIE, AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE 

 

             Cod B.4 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Fundamentarea propunerii de convenţie 

1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări 

1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.4.  - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 
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2.2.  - Proiect de convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie 

3.  Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1.  - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2.  - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului 

3.3.  - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului 

3.4.  - Clauzele acordului, legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut 

5.  Existenţa semnăturilor: 

5.1.  - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

5.2.  - Persoanelor autorizate din partea garantatului 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ 

 

            Cod B.5 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Avizul (hotărârea) Comitetului interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări 

1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.3. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat 

1.4. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe, contractate de operatori economici şi autorităţi ale administraţiei publice 

centrale, garantate de stat 

3. Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului 

3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului 

3.4. - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Existenţa semnăturilor: 

4.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 
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LISTA DE VERIFICARE 

CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE 

 

 

             Cod B.6 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Fundamentarea propunerii de convenţie 

1.2. - Avizul (Hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări 

1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.4.  - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului 

1.5.  - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Proiect de convenţie de garanţie care urmează a fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi beneficiarul 

convenţiei de garantare 

3.  Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1.  - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2.  - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului 

3.3.  - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului 

3.4.  - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut 

5.  Existenţa semnăturilor: 

5.1.  - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

5.2. - Persoanelor autorizate din partea garantatului 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

 

             Cod B.7 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări 
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1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.3. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat 

1.4. - Convenţia de garanţie, semnată de garantat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiect de scrisoare de garanţie pentru împrumut garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială 

3. Concordanta termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2. - Denumire finanţator, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului 

3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului 

3.4.  - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Existenta semnăturilor: 

4.1.  - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI 

REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT 

 

 

             Cod B.8 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Fundamentarea propunerii de convenţie 

1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări 

1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale 

1.4. - Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de convenţie de garanţie  

3.  Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut, fără a se limita la aceştia, privitor la: 

3.1. - Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.2. - Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului 

3.3. - Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului 

3.4 - Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului 

4.  Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut 
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5. Existenţa semnăturilor: 

5.1. - Persoanelor autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice 

5.2. - Persoanelor autorizate din partea garantatului 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

A SCRISORII SUPLIMENTARE PENTRU ACORDURILE DE ÎMPRUMUT 

 

             Cod B.9 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a scrisorii suplimentare 

1.2. - Acceptul Ministerului Finanţelor Publice privind condiţiile financiare 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

3. Se verifică: 

3.1. - Concordanţa dintre condiţiile din scrisoarea suplimentară şi Acordul-cadru de împrumut 

3.2. - Existenţa avizului compartimentului juridic 
 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ACONTRACTULUI DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, 

ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE 

CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ 

 

             Cod B.10 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii 

1.2. - Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de ordonator 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere 

3. Încadrarea valorii contractului în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 
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3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul preţului concesiunii/chiriei ofertate de proprietar 

4.  Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere: 

4.1.  - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice 

4.2.  - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

4.3.  - Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat 

4.4.  - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii 

4.5.  - Să prevadă obligaţiile părţilor 

4.6.  - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată 

4.7.  - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

A ACORDULUI PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE. PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ 

TRANSFER DE VALUTĂ 

 

            Cod B.11 

Nr. 

crt. 

 Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a proiectului de acord 

1.2. - Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1. 

3. Încadrarea valorii acordului în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

3.2.  - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3.  - încadrarea devizelor de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli 

4.  Acordul 

4.1. - Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de 

protocol, delegare, taxe) 

4.2.  - încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli 

4.3. - Existenţa avizului compartimentului juridic 
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LISTA DE VERIFICARE 

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU 

CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL 

ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI 

 

             Cod B.12 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz 

1.2 - Documente transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune 

1.3. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.792/2002 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

3. Stabilirea corectă a valorii devizului 

4. Încadrarea valorii devizului în: 

4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

4.2.  - Nivelul angajamentului bugetar 

4.3.  - Limitele prevăzute de normele legale 

4.4.  - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE 

CHELTUIELI 

 

             Cod B.13 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate 

1.2. - Invitaţii, comunicări, alte documente de la partenerul extern 

1.3. - Nota-mandat/memorandumul privind deplasarea 

1.4. - Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz 
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1.5. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.792/2002 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

3.  Stabilirea corectă a valorii devizului 

4. Încadrarea valorii devizului în: 

4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

4.3. - Baremele prevăzute de normele legale 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

AACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV 

DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI 

 

             Cod B.14 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detaşării 

1.2.  - Acceptul scris al persoanei detaşate 

1.3.  - Actul intern de decizie privind detaşarea/ordinul de deplasare 

1.4. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.792/2002 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul 

3. Stabilirea corectă a valorii devizului 

4. Încadrarea valorii devizului în: 

4.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

4.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

4.3. - Baremele prevăzute de normele legale 
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LISTĂ DE VERIFICARE 

A ORDINULUI/ACTULUI INTERN DE DECIZIE PRIVIND: ANGAJAREA SAU AVANSAREA/PROMOVAREA 

PERSONALULUI, NUMIREA CU CARACTER TEMPORARA PERSONALULUI DE EXECUŢIE PE FUNCŢII DE 

CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE 

 

             Cod B. 15 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor Justificative 

1.1. - Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului 

  - Propunerea pentru acordarea salariului de merit/numirea personalului de execuţie pe funcţii de conducere/acordarea altor drepturi salariale 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie 

3.  Se verifică: 

3.1.  - Existenţa creditelor bugetare 

3.2. - Respectarea reglementărilor legale privind angajarea şi încadrarea personalului în limita posturilor aprobate şi stabilirea drepturilor 

salariale 

3.3. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal 

3.4. - Existenţa avizului compartimentului juridic 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR 

             

Cod B. 16 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare  

1.2. - Referat de necesitate 

1.3. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de contract de comodat 

3. Încadrarea valorii contractului în: 



42 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.  Contractul: 

4.1. - Să cuprindă datele de identificare a părților contractante 

4.2. - Să prevadă elementele de identificare a bunurilor 

4.3. - Devizul /Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale 

4.4. - Să prevadă obligațiile părților 

4.5. - Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal 

4.6.  - Să conţină avizul compartimentului juridic 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

A CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 
              

Cod B. 17 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Studiul de prefezabilitate sau fundamentare 

1.2.  - Nota justificativă pentru selectarea procedurii de dialog competitiv 

1.3. - Anunţul de selecţie 

1.4.  - Documentul ataşat 

1.5.  - Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie, aprobată 

1.6.  - Comisia de negociere pentru semnarea acordului de proiect, aprobată 

1.7.  - Oferta/scrisorile de intenţie 

1.8.  - Raportul de evaluare a scrisorilor de intenţie şi selectarea investitorilor 

1.9. - Acordurile de proiect 

1.10.  - Invitaţiile la negociere 

1.11.  - Procesele-verbale ale comisiei de evaluare/negociere 

1.12.  - Ofertele finale 

1.13.  - Raportul de evaluare a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare (raportul procedurii de atribuire) 

1.14.  - Comunicarea privind rezultatul procedurii transmisă investitorilor participanţi 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Proiectul de contract de parteneriat public-privat 

3. Încadrarea valorii contractului în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament 
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3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.  Contractul: 

4.1. - Respectarea regularităţii specifice contractului de parteneriat public-privat; 

4.2. - Să existe creditele bugetare şi/sau creditele de angajament 

4.3. - Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ 

4.4. - Să fie rezervate creditele prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal 

4.5.  - Să conţină avizul compartimentului juridic 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART 69 DIN LEGEA NR. 500/2002 

 

 

             Cod B. 18 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii 

1.2. - Solicitarea pentru acordarea împrumutului 

1.3. - Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului 

1.4. - Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Convenţia pentru acordarea împrumutului 

3. Încadrarea valorii împrumutului în: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 

3.2. - Nivelul de împrumut solicitat 

3.3.  - Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare 

4.  Convenţia: 

4.1. - Să fie încheiată în cazul unei instituţii publice/activităţi finanţate, nou-înfiinţată 

4.2.  - Să prevadă modalitatea şi tranşele de acordare a împrumutului 

4.3.  - Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului 

4.4.  - Să prevadă termenele de constituire a împrumutului 

4.5.  - Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordului 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRĂRI 

 

 

            Cod C.1 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Contractul/Comanda de achiziţie publică (sau altă formă de angajament juridic) 

1.2.  - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare 

1.3. - Angajamentul bugetar 

1.4.  - Factura fiscală sau factura externă, însoţită de documentele justificative (certificare de plată, rapoarte de progres ş.a.) 

1.5.  - Declaraţia vamală de import 

1.6.  - Documentele care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Ordonanţarea de plată 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Numărul şi data emiterii facturii 

5.3. - Beneficiarul sumei 

5.4. - Banca beneficiarului 

6.  Corespondenţa dintre conţinutul actelor justificative în ceea ce priveşte: 

6.1. - Cantitatea de produse recepţionate 

6.2. - Calitatea produselor recepţionate 

6.3. - Preţul unitar al produselor recepţionate 

6.4.  - Termenele de livrare 

6.5. - Modalităţile de plată 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTELOR ÎNCHEIATE 

 

 

 

            Cod C.2 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Contractul/Comanda de achiziţie publică 

1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare 

1.3.  - Angajamentul bugetar 

1.4. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

1.5. - Nota de fundamentare/autorizare 

1.6.  - Solicitarea de acordare a avansului 

1.7.  - Documentul prin care se constituie garanţia legală 

1.8.  - Documentul justificativ (factura, convenţia de plată etc.) 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz,  pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Ordonanţarea de plată a avansului 

3.  Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1.  - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2.  - Nivelul angajamentului legal 

4.3.  - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4.  - Disponibilul din cont 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1.  - Natura plăţii 

5.2.  - Beneficiarul sumei 

5.3.  - Banca beneficiarului şi contul 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL 

CONTRACTELOR/ DECIZIILOR/ ORDINELOR DE FINANŢARE/ ACORDURILOR DE FINANŢARE 

 

 

 

             Cod C.3 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Contractul/ Decizia/ Ordinul de finanţare/ Acordul de finanţare 

1.2.  - Angajamentul bugetar 

1.3. - Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale 

1.4. - Notificarea privind depunerea cererii de plată 

1.5. - Nota de autorizare a plăţii/rambursării 

1.6.  - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

1.7. - Decont privind prefinanţarea acordată 

1.8.  - Avizul de plată/rambursare 

1.9. - Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din notele justificative, pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului sumei 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A 

COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 

 

             Cod C.4 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Notificarea de plată înaintată de finanţatorul extern 

1.2. - Adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordin de plată/extras de cont atestând 

virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice 

1.3.  - Nota de fundamentare 

1.4. - Angajamentul legal, ca izvor al obligaţiilor de plată 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Proiectul de Ordin de plată în valută pentru achitarea, la extern, a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri 

provenite din împrumuturile externe 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1.  - Nivelul angajamentului legal 

4.2.  - Nivelul sumei datorate, rezultat din notificarea de plată înaintată de organismul financiar internaţional 

4.3  - Termenul de rambursare, prevăzut în angajamentul legal 

4.4  - Nivelul sumei propuse pentru lichidare de direcţia de specialitate 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative, pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI A VALUTEI 

DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN 

ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT 

            Cod C.5 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Notificarea de plată, înaintată de organismul internaţional 



48 

1.2. - Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare de valută 

1.3. - Ordinul de plată în valută 

1.4. - Confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern 

1.5. - Nota de lichidare 

1.6. - Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului legal 

4.2. - Nivelul sumei datorate, rezultat din avizul de plată înaintat de organismul financiar internaţional 

4.3.  - Termenul de plată prevăzut în angajamentul legal şi confirmarea băncii 

4.4.  - Nivelul sumei propuse pentru lichidare 

4.5.  - încadrarea în subdiviziunile clasificaţiei bugetare 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative, pentru: 

5.1.  - Natura cheltuielii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3.  - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ ÎN LEI, ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI 

VALUTAR, PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 

 

            Cod C.6 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1.  - Nota de fundamentare 

1.2. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut 

1.3.  - Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata 

1.4. - Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Proiectul de ordonanţare de plată în lei, ordonanţarea de plată externă sau ordonanţarea transferului valutar, pentru plăţi care se efectuează 

din conturile speciale ale împrumuturilor guvernamentale externe 



49 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3.  - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ, PRIN ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR. ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN 

FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN 

 

            Cod C.7 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2.  - Contractul extern 

1.3.  - Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special 

1.4.  - Alte documente justificative de transport, vămuire sau situaţii de lucrări ori recepţia bunurilor, după caz 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de ordonanţare de plată, prin acreditiv simplu sau documentar, în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut extern 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4 - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz  

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PENTRU COTIZAŢII, CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME 

INTERNAŢIONALE 

 

            Cod C.8 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2.  - Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă 

1.3.  - Avizul de plată primit de la organismul internaţional şi/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la plată 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Ordonanţarea de plată 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

4.4. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura cheltuielii 

5.2. - Numărul şi data emiterii facturii 

5.3. - Beneficiarul sumei 

5.4.  - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU SUBVENŢII, TRANSFERURI, PRIME SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, 

ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI 

 

             Cod C.9 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Documentaţia specifică, conform actului normativ care reglementează domeniul 
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2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2.  - Nivelul angajamentului legal 

4.3.  - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4.  - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1.  - Natura plăţii 

5.2.  - Beneficiarul sumei 

5.3.  - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE 

SAU ÎNCHIRIERE 

 

            Cod C. 10 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a concesionării sau închirierii 

1.2.  - Documente specifice privind derularea operaţiunilor de concesionare sau închiriere 

1.3. - Contract de concesiune/închiriere 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 
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LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ EXTERNĂ PRIVIND ALTE PLĂŢI DECÂT CELE AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR 

EXTERNE 

 

            Cod C.11 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Contractul de furnizare/servicii/lucrări 

1.4. - Factura externă 

1.5. - Documente de transport, vămuire, recepţie, situaţii de lucrări, după caz 

1.6. - Documente specifice care rezultă din actul normativ ce reglementează domeniul 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată externă 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4.  Încadrarea sumei prevăzute pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

4.4. - Disponibilul în cont 

5. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Natura plăţii 

5.2. - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND CHELTUIELILE CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURI PRIMITE DE LA PERSOANE 

JURIDICE SAU FIZICE CU TITLU DE DONAŢIE SAU SPONSORIZARE 

 

            Cod C.12 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar individual/global 
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1.2.  - Nota de fundamentare 

1.3. - Actul de donaţie sau sponsorizare 

1.4. - Angajamentul legal (contract, comandă etc.) 

1.5.  - Documentele care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Ordonanţarea de plată a cheltuielilor 

3.  Stabilirea corectă a sumei prevăzute pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1. - Nivelul angajamentului bugetar 

4.2. - Nivelul angajamentului legal 

4.3. - Nivelul sumei datorate rezultat în urma operaţiunii de lichidare 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1.  - Concordanţa valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanţată la plată şi încadrarea acesteia în angajamentul legal 

5.2. - Natura plăţii 

5.3. - Beneficiarul sumei 

5.4. - Banca beneficiarului şi contul 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIȚIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE 

TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE 

 

 

            Cod C.13 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Angajamentul bugetar global/individual 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Documente specifice prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia 

1.4. - Decontul justificativ al cheltuielilor 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată/ Dispoziția de plată către casierie 

3.  Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 

4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: 

4.1.  - Nivelul angajamentului bugetar 
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4.2.  - Nivelul angajamentului legal 

4.3.  - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată / dispoziția de plată către casierie cu cele din actele justificative pentru: 

5.1.  - Natura plăţii 

5.2.  - Beneficiarul sumei 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI, PRECUM 

ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA 

 

            Cod C.14 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 

1.2. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal 

1.3. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal 

1.4. - Statul de funcţii 

1.5. - Bugetul aprobat 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanţarea de plată 

3. Încadrarea sumei propuse la plată în: 

3.1.  - Nivelul angajamentului bugetar 

3.2. - Valoarea cheltuielilor lichidate 

3.3. - Creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil, după caz 

4. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: 

4.1. - Numărul maxim de personal stabilit prin buget 

4.2. - Numărul rezultat din statui de funcţii 

5.  Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din actele justificative pentru: 

5.1. - Tipul plăţii 

5.2.  - Beneficiarul sumei 

5.3. - Banca beneficiarului şi contul 

6.  Respectarea prevederilor legale pentru plata: 

6.1.  - Salariilor 

6.2. - Sporurilor 

6.3. - Orelor suplimentare 
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6.4. - Premiilor 

6.5.  - Altor drepturi salariale 

6.6. - Contribuţiilor 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT DE CONCESIONARE/ ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ 

(ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT/TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE) 

 

 

            Cod D.1 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a concesionării/închirierii sau administrării 

1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de concesionare/închiriere sau administrare 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de concesionare/închiriere sau administrare 

3.  Încadrarea valorii contractului în: 

3.1.  - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

 
 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU SERVICII, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE 

CONCEDENT 

 

 

            Cod D.2 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare 

1.2.  - Raportul de avizare a finalizării stadiului de finalizare a deciziei de concesionare 

1.3.  - Documentaţia de atribuire 

1.4. - Anunţul de participare şi dovada transmiterii spre publicare 

1.5. - Actul de numire a comisiei de evaluare/negociere 
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1.6.  - Ofertele prezentate de operatorii economici 

1.7.  - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor/Procesul-verbal de negociere 

1.8.  - Raportul procedurii de atribuire 

1.9.  - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 

1.10. - Contestaţiile şi soluţionarea lor, după caz 

1.11. - Contractul de concesiune de lucrări publice sau servicii 

1.12. - Anexele nr. 1a), 1b) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.792/2002 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor log ale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

3.  Contractul: 

3.1. - Stabilirea termenilor contractului în concordanţă cu prevederile cadrului normativ 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ 

 

 

            Cod D.3 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Referatul de disponibilizare 

1.2.  - Adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibilizat 

1.3. - Procesul-verbal de predare-primire sau actul intern de decizie 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Actul intern de decizie 

3.  Respectarea prevederilor legale privind procedura de transmitere fără plată a bunului 
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LISTA DE VERIFICARE 

A CONTRACTULUI DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE (ENTITATEA PUBLICĂ ARE 

CALITATEA DE VÂNZĂTOR)  

 

            Cod D.4 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Referatul de disponibilizare 

1.2.  - Decizia de numire a comisiei de evaluare 

1.3.  - Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi disponibilizate 

1.4.  - Documentaţia licitaţiei cu strigare de desfăşurat 

1.4.1.  - Decizia de numire a comisiei de licitaţie 

1.4.2. - Anunţul de vânzare 

1.4.3.  - Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei 

1.4.4. - Alte documente specifice, după caz 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

3.  Se verifică: 

3.1.  - Respectarea prevederilor legale referitoare la desfăşurarea procedurii de valorificare prin licitaţie cu strigare 

3.2.  - Stabilirea termenilor contractuali în concordanţă cu cadrul normativ 

3.3.  - Existenţa avizului compartimentului juridic 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

ACORD-CADRU DE ACHIZIŢII PUBLICE 

 

            Cod E.1 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Programul anual de achiziţii publice 

1.2.  - Nota privind determinarea valorii maxime estimate 

1.3. - Documentul de aprobare a procedurii de atribuire selectate 

1.4.  - Anunţul/Invitaţia de participare la procedură 

1.5. - Documentaţia de atribuire 

1.6. - Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului 
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1.7. - Ofertele 

1.8. - Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia tuturor ofertanţilor 

1.9. - Raportul procedurii de atribuire 

1.10. - Comunicările către ofertanţi ale rezultatului aplicării procedurii 

1.11. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor (dacă este cazul) 

1.12.  - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 

1.13. - Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul de acord-cadru de achiziţii publice 

3.  Acordul-cadru: 

3.1.  - Să fie cuprins în programul anual de achiziţii publice 

3.2. - Să se încheie cu ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători în raportul procedurii 

3.3.  - Să prevadă obligaţiile pe care operatorul/fiecare operator economic şi Ie-a asumat prin propunerea tehnică 

3.4. - Să prevadă preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare pe care operatorul/fiecare operator economic Ie-a prevăzut în propunerea 

financiară 

3.5. - Să prevadă cantitatea maximă totală estimată care poate fi contractată pe durata întregului acord-cadru 

3.6.  - Să prevadă cantitatea minimă şi cantitatea maximă estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent 

3.7. - Să prevadă durata acordului-cadru 

3.8. - Să prevadă acordarea de avansuri numai cu respectarea legii 

3.9. - Să prevadă actualizarea preţului/tarifului numai cu respectarea legii 

3.10. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor 

3.11. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 

3.12. - Să prevadă consecinţele pentru operatorul economic care nu are capacitatea încheierii contractului subsecvent din culpa sa 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DOCUMENT DE ACTUALIZARE A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE 

INTERVENŢII, ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI, POTRIVIT ART.43 DIN LEGEA NR.500/2002 

PRIVIND FINANȚELE PUBLICE 

 

 

            Cod E.2 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative: 

1.1. - Programul de investiţii publice, după caz 
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1.2. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii 

1.3. - Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii 

1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz 

1.5. - Angajamentele legale încheiate 

1.6. - Situaţia cheltuielilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării 

1.7. - Situaţia restului de executat la data actualizării 

1.8. - Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică 

1.9. - Nota de calcul al actualizării 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Proiectul documentului de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii 

3.  Documentul de actualizare: 

3.1.  - Obiectivul/Proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz 

3.2.  - Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă 

3.3. - Valoarea restului de executat să fie corectă 

3.4.  - Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de 

preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data 

actualizării” 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI 

MATERIALE 

 

            Cod E.3 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune 

1.2.  - Act constatator al avariei 

1.3. - Devizul estimativ al reparaţiei capitale 

1.4.  - Alte documente 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie 

3.  Se verifică: 
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3.1.  - Existenţa actelor justificative 

3.2.  - Dacă actele justificative au fost întocmite şi semnate de persoanele în drept 

3.3.  - Dacă sunt îndeplinite condiţiile scoaterii din funcţiune 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A 

MANIFESTĂRILOR CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC 

 

            Cod E.4 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz 

1.2  - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 

1.3. - Decontul de cheltuieli 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2.  - Actul intern de decizie 

3.  Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU 

CARACTER TEMPORAR 

 

            Cod E.5 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate 

1.2 - Documente specifice 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie 

3. Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat 
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LISTA DE VERIFICARE 

DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU 

PENTRU ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ 

 

 

            Cod E.6 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă 

1.2.  - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şl respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie 

3.  Încadrarea decontului de cheltuieli în valoarea devizului aprobat 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII 

 

 

            Cod E.7 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Nota de fundamentare a sponsorizării/contractului de sponsorizare 

1.2.  - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de sponsorizare 

1.3.  - Contract de sponsorizare 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şl respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare 

3.  Încadrarea valorii contractului în: 

3.1. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 
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LISTA DE VERIFICARE 

ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICA ARE CALITATEA DE DONATAR 

 

            Cod E.8 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a donaţiei 

1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie 

1.3.  - Actul de donaţie 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1.  - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate dintre cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu 

modificările şi completările ulterioare 

3. Actul de donaţie: 

3.1.  - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

3.2. - Respectă regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donaţiei 

3.3. - Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii 

3.4. - Existenţa avizului compartimentului juridic 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE 

DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CÂTRE CASIERIE 

 

            Cod E.9 

 Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1.  - Decontul de cheltuieli 

1.2  - Decizie de imputaţie 

1.3. - Alte documente 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

3.  Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului 
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LISTA DE VERIFICARE 

NOTIFICARE DE PREFINANŢARE DIN FONDURI COMUNITARE 

 

            Cod E.10 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Prognoza fluxului de prefinanţare 

1.2. - Soldul disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont trezorerie 

1.3. - Bugetul aprobat 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Notificarea de prefinanţare 

3. Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: 

3.1. - Limitele prevăzute în bugetul alocat programului 

3.2. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)  

3.3. - Nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanţare 

4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: 

4.1. - Fondurile comunitare anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont 

4.2. - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioade» pentru care se solicită fondurile comunitare 

5. Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: 

5.1. - Autoritatea de management/Unitatea de plată/Beneficiarul final 

5.2. - Conturile de trezorerie 

5.3. - Calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate 

5.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CERERE DE FONDURI COMUNITARE 

 

            Cod E.11 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1. Existenţa actelor justificative 

1.1. - Cash flow-ul sumelor previzionate 

1.2. - Soldul disponibil din fonduri comunitare, copie extras cont trezorerie 

1.3. - Raportarea financiară, reconcilierea bancară 

1.4. - Raportul asupra progresului înregistrat 

1.5. - Declaraţia de cheltuieli 
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1.6. - Situaţia cofinanţări de la bugetul de stat 

1.7. - Bugetul aprobat 

2. Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea de fonduri comunitare 

3.  Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: 

3.1. - Limitele prevăzute în bugetul alocat programului 

3.2. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 

3.3. - Nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate 

4. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: 

4.1.  - Fondurile anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont trezorerie 

4.2.  - Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile comunitare 

5.  Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: 

5.1. - Autoritatea de management/Unitatea de plată 

5.2.  - Conturile de trezorerie 

5.3.  - Calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate 

5.4.  - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

 

LISTA DE VERIFICARE 

CERERE DE TRAGERE ŞI CERERE DE ALIMENTARE ACONTULUI SPECIAL ÎN CADRUL ÎMPRUMUTURILOR 

EXTERNE (INCLUSIV A AVANSULUI) 

 

            Cod E.12 

Nr. 

crt. 

Obiectivele verificării 

1.  Existenţa actelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2.  - Contractele interne sau externe 

1.3.  - Ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare 

1.4. - Alte documente 

2.  Existenţa vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, şi respectarea prevederilor legale pentru: 

2.1. - Actele justificative de la pct. 1 

3.  Se verifică: 

3.1.  - Legalitatea şi regularitatea documentelor justificative 

3.2. - Încadrarea plăţilor solicitate în prevederile contractului intern sau extern 

3.3.  - Existenţa documentului organismului finanţator internaţional de acceptare a contractului intern sau extern (no objection) 

3.4. - Existenţa vizei “Bun de plată” 
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 G – Lista actelor normative: 

 

Nr. 

crt. 

Actul normativ Publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I/ Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice Nr. 597/2002 

2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale Nr. 618/2006 

3. Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 Nr. 252/2010 

4. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 

preventiv, republicată 

Nr. 799/2003 

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 418/2006 

6. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii Nr. 681/2004 

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 365/2006 

8. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Nr. 927/2003 

9. Codul comercial  

10. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată Nr. 505/2011 

11. Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru 

obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 

Nr. 607/2011 

12. Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 

privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) 

J.O. al U.E. seria L 

Nr. 340/2002 

13. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, 

republicată 

Nr. 109/2004 

14. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și 

a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 625/2006 

15. Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 978/2006 

16. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului 

de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a 

contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 677/2011 
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17. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr. 129/1994 

18. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal 

Nr. 112/2004 

 

19. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentatiei tehnico- 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții 

Nr. 48/2008 

20. Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de 

investiții finanțate din fonduri publice 

Nr. 311/2010 

21. Ordinul ministrului finanțelor  publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale 

Nr. 37/2003 

22. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general 

Nr. 1.128/2005 

23. Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor 

reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în 

bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate 

Nr. 626/2006 

24. Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 

administrației publice și instituțiile publice 

Nr. 542/2001 

25. Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol Nr. 176/1991 

26. Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în 

străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică 

Nr. 50/2001 

27. Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale 

Nr. 71/2007 

28. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Nr. 682/2005 

29. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis 

în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

Nr. 154/1995 

30. Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul 

localității, în interesul serviciului 

Nr. 1.046/2006 

31. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică Nr. 448/1998 

32. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 

Nr. 413/2009 

33. Legea nr. 105/2011 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice 

naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" 

Nr. 434/2011 

34. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente 

Nr. 461/2011 

35. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul Nr. 517/2007 
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operațiunilor finanțate prin programele operaționale 

36. Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor 

publice naționale aferente acestora 

Nr. 659/2011 

37. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a 

instrumentelor structurale 

Nr. 364/2008 

38. Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 

Nr. 193/2012 

39. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată Nr. 454/2008 

40. Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 

internaționale interguvernamentale la care România este parte 

Nr. 241/1994 

41. Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, 

stabilite prin titluri executorii 

Nr. 81/2002 

42. Codul muncii - Legea nr. 53/2003, republicată Nr. 345/2011 

43. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Nr. 877/2010 

44. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată Nr. 365/2007 

45. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr. 852/2010 

46. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Nr. 103/2002 

47. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată Nr. 251/2014 

48. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind 

contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat 

Nr. 62/2009 

49. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul 

de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar 

Nr. 562/2005 

50. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor 

referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanța  de urgență  a Guvernului nr. 48/2005 

pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul 

bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare 

Nr. 162/2006 

51. Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții 

generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de 

coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 

J.O. al U.E. seria L 

Nr. 210/2006 

52. Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de 

punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 

Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională 

J.O. al U.E. seria L 

Nr. 371/2006 

53. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile 

alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente 

Nr. 215/1999 
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acestora 

54. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și 

completată prin Ordonanța  Guvernului nr. 54/1997 

Nr. 4/1998 

55. Ordinul ministrului finanțelor  publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind 

contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din 

alte surse decat bugetul de stat 

Nr. 215/2009 

56. Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre 

Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Oficiului de Plăți și Contractare 

PHARE (O.P.C.P.), semnat la București la 16 iulie 1998, și a Memorandumului de înțelegere dintre 

Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Fondului Național, semnat la 

Bruxelles la 20 octombrie 1998 

Nr. 631/1999 

57. Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre 

Guvernul României și Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, 

semnat la București la 20 octombrie 2000 

Nr. 705/2000 

58. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică 

Nr. 569/2006 

59. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței  de urgență  a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică 

Nr. 146/2007 

60. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de 

dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, 

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare 

desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și 

supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind 

stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, 

Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de 

creditare de către fondurile de garantare 

Nr. 434/2009 

61. Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-

2013 

Nr. 320/2009 

62. Ordinul ministrului economiei și finanțelor  nr. 2.509/2008 pentru aprobarea Regulamentului 

privind operțtiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată 

Nr. 626/2008 

63. Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru 

Pescuit 

J.O. al U.E. seria L 

Nr. 223/2006 

64. Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate 

pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul 

J.O. al U.E. seria L 

Nr. 120/2007 
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European pentru Pescuit 

65. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Nr. 439/2007 

66. Legea nr. 590/2003 privind tratatele Nr. 23/2004 

67. Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația 

publică centrală 

Nr. 42/1998 

68. Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010 Nr. 676/2010 

69. Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind 

reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul 

Ministerului Finanțelor  Publice 

Nr. 833/2010 

70. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată Nr. 472/2011 

71. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României Nr. 582/2004 

72. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste B.O. nr. 64/1976 

73. Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecționare a regimului achizițiilor 

publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând 

instituțiilor publice 

Nr. 188/1995 

74. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a 

bunurilor aparținând instituțiilor publice 

Nr. 253/1995 

75. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

republicată 

Nr. 242/1999 

76. Decretul nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului B.O. nr. 46/1954 

77. Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică 

Nr. 870/2007 

78. Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor 

Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea anumitor dispoziții privind procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziție publicț, a contractelor de concesiune de lucrțri publice și a contractelor de 

concesiune de servicii 

Nr. 464/2011 

79. Ordinul ministrului economiei și finanțelor  nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor privind 

modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în 

contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de 

acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi 

Nr. 536/2008 

80. Ordinul ministrului economiei și finanțelor  nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea 

riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de 

persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat 

și subîmprumutate beneficiarilor finali 

Nr. 413/2008  

81. Ordinul ministrului finanțelor  publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de 

Nr. 219/2013 
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asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele 

locale 

82. Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată 

a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante 

Nr. 182/2013 

83. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Nr. 372/2006 

84. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 

prevăzute în Ordonanța  de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 

servicii 

Nr. 98/2007 

85. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico- 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investișii și lucrări de intervenții 

Nr. 48/2008 

86. Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008 pentru aprobarea 

"Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții 

și lucrări de intervenții" 

Nr. 524/2008 

87. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri 

proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finantare a acestora 

Nr. 396/2014 

88. Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Nr. 643/2002 

89. Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, 

finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și 

a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare 

Nr. 776/2004 

90. Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, 

finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare 

Nr. 776/2004 

91. Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 

categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate 

de la bugetul de stat 

Nr. 137/2011 

92. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic Nr. 867/2003 

NOTE:  

1. La actele normative prezentate se vor lua în considerare și eventualele modificări și completări ale acestora.  

    2. Ordonatorii de credite au obligația completării/actualizării prezentei liste cu acte normative. 
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ANEXA Nr. 1.3 

la normele metodologice 

 

REGISTRUL 

privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 
  

Nr. 

crt. 

Denumirea operaţiunii, 

nr./data emiterii 

Conţinutul 

operaţiunii 

Compartimentul 

emitent al 

operaţiunii 

Data 

prezentării la 

viză a 

operaţiunii 

Valoarea 

operaţiunii 

pentru care s-

a acordat viza 

- lei - 

Valoarea 

operaţiunii 

pentru care s-

a refuzat viza 

Data 

restituirii 

operaţiunii/ 

numele şi 

prenumele/ 

semnătura 

Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  

              

 

 

  

ANEXA Nr. 1.4 

la normele metodologice 

 

NOTA DE RESTITUIRE 
  

Denumirea entităţii publice 

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu/Controlor delegat 

Nr. ....../Data...../...../...... 

  

Domnului/Doamnei ......................................................................... 

(numele şi funcţia conducătorului compartimentului de specialitate care a iniţiat proiectul de operaţiune) 

(denumirea compartimentului de specialitate/instituţiei publice) 

  

În conformitate cu prevederile pct. 5.4, 5.6 şi 10.3 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, în urma verificării formale a proiectului de operaţiune 

reprezentând .................................................................................................... (datele de identificare a proiectului de operaţiune prezentat la 

viză: denumirea proiectului de operaţiune, suma, nr./dată, compartimentul emitent),  

am constatat că acesta nu îndeplineşte condiţiile formale pentru a fi efectuat, după cum urmează: 

...................................................................................................................................................................................... 

(Se vor preciza condiţiile formale care se consideră a fi nerespectate la proiectul de operaţiune.) 
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Având în vedere neîndeplinirea elementelor formale prezentate, operaţiunea nu poate fi autorizată. Pentru simplificarea şi accelerarea 

circuitului administrativ, se restituie proiectul de operaţiune...................................................................................... (denumirea proiectului de 

operaţiune), pentru refacere/completare, în condiţiile de mai sus. 

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu cele prezentate, vă rog să îmi transmiteţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere. 

  

Persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu/Controlor delegat 

...................................................................... 

Numele, prenumele şi semnătura persoanei căreia i se restituie 

proiectul de operaţiune 

...................................................................... 

Data............................ 

  

 

 

ANEXA Nr. 1.5 

la normele metodologice 

 

REFUZ DE VIZĂ 
  Denumirea entităţii publice 

Nr. ...../.............................. 

  

Domnului/Doamnei ...................................................................... 

(conducătorul entităţii publice) 

  În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aduc la cunoştinţă refuzul de viză de control financiar preventiv 

propriu pentru suma de.............lei, la................................................................................................................ (datele de identificare a 

operaţiunii prezentate la viză: denumirea operaţiunii; nr./dată; compartimentul emitent) 

deoarece nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi efectuată, după cum urmează: 

...................................................................................................................................................................................... 

(Se vor preciza actele normative şi condiţiile prevăzute de acestea care se consideră a fi nerespectate dacă s-ar efectua operaţiunea 

înscrisă în documente.) 

În situaţia în care dispuneţi efectuarea operaţiunii pe propria răspundere, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 

119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se poate face numai cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. 

Actul (ordin, decizie) prin care dispuneţi efectuarea operaţiunii...........................................v(Se nominalizează operaţiunea.) a însoţi 

documentele justificative pe baza cărora operaţiunea se înregistrează în contul de ordine şi evidenţă 804 40 00 “Documente respinse la viza 

de control financiar preventiv” şi se întocmesc informările prevăzute de lege. 

  

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, 

...................................................................... 
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ANEXA Nr. 1.8 

la normele metodologice 

  

 

            Denumirea entităţii publice 

  

RAPORT 

privind activitatea de control financiar preventiv 

pe luna/trimestrul... anul... 
  

 

 

Cap. I. - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv 
  

Nr. 

crt. 

Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor 

publice sau a patrimoniului public 

Corespondenţa 

operaţiunilor 

din col. 1 cu 

codurile 

operaţiunilor 

din anexa nr. 

1.1 la normele 

metodologice 

Cadrul general 

Total operaţiuni 

supuse vizei de 

control 

financiar preventiv 

din care: 

Refuzate la viză 

din acestea: 

Neefectuate ca 

urmare a refuzului 

de viză 

Număr 

operaţiuni 

Valoare 

(mii lei) 

Număr 

operaţiuni 

Valoare 

(mii lei) 

Număr 

operaţiuni 

Valoare 

(mii lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):               

1. Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale 

creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care: 

              

1.1.  Deschideri de credite A1             

1.2. Repartizări de credite A2             

1.3. Virări de credite A4             

1.4. Alte operaţiuni A3, A5             

2. Angajamente legale – total  

(2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care: 

              

2.1. Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată B11-B15             

2.2. Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de 

bunuri, execuţii de lucrări 

B1             

2.3. Contracte/Decizii/Ordine de finanţare sau acorduri de 

finanţare 

B2             

2.4. Contracte/Acorduri/Convenţii de împrumut; garanţie; B3-B5, B7-B9,             
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prospecte de emisiune B18 

2.5. Convenţii de garantare B6             

2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare, 

parteneriat etc. 

B10, B16, B17             

3. Ordonanţări de avansuri  C2, C13             

4. Ordonanţări de plăţi - total  

(4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 +4.5 + 4.6 + 4.7), din care: 

              

4.1. Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente C14             

4.2.  Pensii, ajutoare, rente viagere şi altele asemenea               

4.3.  Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6, C7             

4.4.  Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente 

împrumuturilor 

C4, C5             

4.5. Subvenţii, transferuri, prime, afte forme de sprijin C9             

4.6.  Finanţări/Cofinanţări C3, C12             

4.7.  Alte obligaţii de plată C8, C10, C11             

5  Operaţiuni financiare/de plasament E12             

6. Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, 

concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) 

D1-D4, E3             

7.  Alte operaţiuni E1, E2, E4-E11             

  

 

 

 

Cap. II - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză 
  

Nr. 

crt. 

Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză Valoarea refuzată la 

viză 

(mii lei) 

Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză 

Nerespectarea 

prevederilor legale 

Neîndeplinirea 

condiţiilor de 

regularitate 

Neîncadrarea în 

limitele şi destinaţia 

creditelor 

0 1 2 3 4 5 

  TOTAL         

1           

2           

…           

n           
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 Cap. III - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice 

  

Nr. 

crt. 

Conţinutul operaţiunilor 

refuzate la viză și efectuate pe 

propria răspundere a 

conducătorului entității 

publice 

Valoarea 

operațiunilor 

efectuate pe 

propria 

răspundere 

(lei) 

Actul de decizie 

internă 

(Nr. / dată / emitent) 

Înregistrarea în 

contul 804 40 00 

(Nr. și dată notă 

contabilă) 

Documentul de informare 

(Nr. / dată / emitent) 

a organului 

ierarhic superior 

a organelor de inspecție 

economico-financiară 

din Ministerul 

Finanțelor Publice 

0 1 2 3 4 5 6 

  TOTAL          

1            

2            

…            

n            

  

 

Conducătorul entităţii publice / Controlor delegat, 

...................................................................... 

  

  

 

PRECIZĂRI: 

1. Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele 

prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca 

Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna 

respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri comunitare. 

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru. 

Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), 

procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2). 

3. Capitolul II se completează astfel: 

- coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv; 

- în coloana 3 se menţionează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea; 

- coloanele 4 şi 5 se completează prin înscrierea semnului “X” în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de regularitate sau/şi nu 

se încadrează în limitele şi destinaţia creditelor bugetare. 
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ANEXA Nr. 2 

  

COD SPECIFIC 

de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu 
  

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
  

1. Prevederile prezentului cod se aplică persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi 

persoanelor care îndeplinesc această atribuţie pe bază de contract, în condiţiile legii, la entităţile publice, aşa cum acestea sunt definite în 

Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

            2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activităţi 

trebuie să le îndeplinească, precum şi crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor 

care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu la entităţile publice. 

  
 

CAPITOLUL II 

Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care 

stau la baza exercitării acestei activităţi 
  

3. Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităţii publice sau, 

după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; 

b) cunosc limba română, scris şi vorbit; 

c) au capacitate deplină de exerciţiu; 

d) au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; 

e) au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească 

prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate 

economică; 

f) au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi de minimum 3 ani în 

domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice; 

g) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activităţi; 

h) prezintă minimum două scrisori de recomandare. 

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu sunt, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, 

putând însă face parte şi din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care aprobă şi efectuează 

operaţiunea supusă vizei. 
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La entitățile publice la care, datorită numărului mic de salariați, posibilitatea de separare a atribuțiilor și responsabilităților este 

limitată, conducerea acestora are obligația să instituie măsuri suplimentare de control intern pentru atenuarea riscurilor în utilizarea 

fondurilor publice. 

 

4. Exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv de către persoanele desemnate se realizează pe baza următoarelor principii: 

a) Competenţă profesională. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu 

consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, 

precum şi încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare şi/sau ale creditelor de angajament. În acest scop, aceasta are obligaţia să 

cunoască în permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de acordare a vizei de control financiar 

preventiv propriu. 

b) Independentă decizională în condiţiile separării atribuţiilor. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu 

este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv 

propriu. Pentru actele sale, întreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor 

legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate. Conducerea entităţii publice în care se exercită 

activitatea de control financiar preventiv propriu este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuţiilor de aprobare, efectuare şi 

control al operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane diferite. 

c) Obiectivitate. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau de a 

respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni 

sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de 

subiectivism. 

d) Conduită morală. Persoana desemnată cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să fie de o probitate 

morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. 

Aceasta trebuie să aibă o comportare demnă în societate, să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputaţie. 

e) Confidenţialitate. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligată să păstreze secretul 

de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel 

informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care 

furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională. 

f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele decăzute din dreptul 

de a mai exercita o funcţie publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcţia publică respectivă, pe baza unei 

decizii luate de Agenţia Naţională de Integritate, ca urmare a constatării unei situaţii de conflict de interese, şi nici persoanele aflate în curs 

de urmărire penală, de judecată sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, dare sau 

luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. 

Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată 

pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana căreia i s-a suspendat 

condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea 

acestui termen. 

Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soţi sau rude de gradul I cu 

conducătorul entităţii publice pe lângă care urmează să exercite această activitate, şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de 

conflict de interese în legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoana 
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desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi 

efectuarea operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. 

5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştinţele şi practica 

profesională printr-o pregătire continuă. 

Conducerea entităţii publice va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale. 

  
 

CAPITOLUL III 

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv 

propriu 
  

6. Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite după cum urmează:  

    a) la instituțiile publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 

de stat, precum și al bugetului oricărui fond special, de către conducătorul instituției, prin act de decizie internă și cu acordul Ministerului 

Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv; 

b) la celelalte entități publice, prin decizia conducătorului acestora, cu acordul entității publice ierarhic superioare. 

Acordul se emite astfel: 

– conducătorul entității publice stabilește, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile de la pct. 3, pe acelea care urmează să fie 

numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și solicită, în scris, de la entitățile publice în drept emiterea acordului pentru 

numire, transmițând și următoarele documente: 

– curriculum vitae, model comun european; 

– minimum două scrisori de recomandare; 

– lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în conditiile specifice entității 

respective; 

– declarație privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute la pct. 4 lit. f). 

La stabilirea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu, conducătorul entității publice va avea în 

vedere limitarea numărului acestora la strictul necesar, în funcție de volumul și complexitatea operațiunilor supuse vizei. 

Entitățile publice în drept să emită acordul de numire analizează documentele primite, după caz poartă consultări directe cu persoana 

propusă pentru numire și, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunță. 

După obținerea acordului, conducătorul entității publice poate emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează 

să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. Emiterea deciziei interne de numire fără acordul entității publice în drept să 

emită acordul este nelegală. 

La entitățile publice la care se numesc două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, 

conducătorul va nominaliza dintre acestea o persoană care va avea și responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu din 

entitatea publică respectivă și va comunica entității publice care a emis acordul numele acestei persoane. 

7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atribuțiilor de control financiar preventiv propriu se face cu 

acordul entității publice care a emis acordul de numire. Acordul se emite după cum urmează: 

– conducătorul entității publice respective notifică entității publice în drept intenția de suspendare, schimbare sau destituire a 

persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și motivele avute în vedere; 

– entitatea publică în drept analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau 

destituire și, în termen de 10 zile, se pronunță în scris; 
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– în cazul obținerii acordului, conducătorul entității publice procedează la emiterea deciziei interne. Emiterea deciziei interne de 

suspendare, schimbare sau, după caz, destituire din exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu, fără acordul entității 

publice în drept, este nelegală.  

Pe durata suspendării, schimbării, destituirii sau în cazul absenței temporare de la post a persoanei desemnate pentru exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu, conducătorul entității publice poate numi o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activități, pentru 

o perioadă de cel mult 30 de zile consecutive. 

8. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată sunt: 

- se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă; 

- efectuează serviciul militar; 

- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestată preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală; 

- se află în alte situaţii în care intervine suspendarea raporturilor de muncă. 

9. Principalele situaţii în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbată sunt: 

- a devenit incompatibilă pentru această activitate; 

- a săvârşit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.)faţă de care această schimbare reprezintă 

sancţiune disciplinară pentru persoana respectivă; 

- la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente; 

- în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operaţiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit 

nelegale şi/sau în neregulă; 

- la modificarea locului de muncă de către angajator, 

            10. Destituirea din funcţie a persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care 

conduc la încetarea raporturilor de muncă. 

  
 

CAPITOLUL IV 

Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar preventiv propriu 
  

11. Evaluarea activităţii persoanei care exercită controlul financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu 

acordul entităţii publice care a avizat numirea. 

Instituţiile publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 

stat, precum şi al oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv, în vederea 

emiterii acordului, următoarele documente: 

- propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu pe anul respectiv; 

- copie a raportului/fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, 

pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele şi indicatorii de performanţă specifici pentru activitatea de control financiar preventiv 

propriu; 

- numărul de operaţiuni verificate şi valoarea acestora; 

- extrase din rapoartele auditului public intern şi ale Curţii de Conturi, unde este cazul, privind activitatea de control financiar 

preventiv propriu. 
 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanei vârstnice Vichentie Milentie 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea domnului Vichentie Milentie înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2350/05.07.2017; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2370/05.07.2017 și întocmit de doamna 

Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

 Art.1. Se desemnează doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II - cu atibuții delegate de 

lucrător social, în cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac, pentru a-l 

asista la Notariatul din Sânnicolau Mare pe vârstnicul Vichentie Milentie, identificat prin C.I. seria 

T.M. nr.632286 eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 01.11.2007, având CNP 

1511204353955, născut în Com. Pesac, Jud. Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.582, jud.Timiș, 

în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care transmite numitei Crețu Lucia – fiică 

(căsătorită cu Crețu Ilie-Roger), identificată prin C.I. seria TM nr.822405, având CNP 

2790220353954, născută în Orașul Sânnicolau Mare, Județul Timiş, cu domiciliul în Comuna Pesac, 

nr.582, Județul Timiş, următoarele: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401566 Pesac (Nr. C.F. vechi: 662), având nr.cadastral A1.1 Top: 176-177/b, reprezentând casa cu 

nr.vechi 302 și nr. nou 582, cu teren intravilan în suprafaţă totală de 960 mp, drept dobândit de 

numitul Vichentie Milentie prin Convenție (Contract de vânzare-cumpărare nr.fn-încheiere C.F., din 

03/02/1992 emis de notar). 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celui în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA 

  

                                                                           

 

Nr.84 din 05.07.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnatul VICHENTIE MILENTIE, posesor al C.I. seria T.M. nr.632286, 

eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 01.11.2007, având CNP 

1511204353955, născut în Com. Pesac, Jud. Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac, 

jud.Timiș, prin prezenta, în calitate de persoană vârstnică, vă rog a desemna un 

reprezentant din partea autorității tutelare din cadrul Primăriei Comunei Pesac pentru a  

mă asista în fața notarului public în vederea semnării contractului de întreținere cu fica  

mea CRETU LUCIA – fica (căsătorita cu CRETU ILIE ROGER).  

Prin acest contract doresc să-i transmit acestuia cota mea parte din dreptul de 

proprietate asupra imobilului identificat prin C.F. nr.401566 Pesac, reprezentând casa 

cu nr.582 din Comuna Pesac, respectiv cota de 1/1 parte, care este proprietatea 

personală a subsemnatului, în schimbul întreținerii mele. 

 Precizez faptul că urmează să fim programați pentru semnarea contractului de 

întreținere la Notariatul din Sânnicolau Mare. 

 Alăturat anexez următoarele documente în copie: 

- actul de identitate al subsemnatului; 

- actul de identitate al ficei  mele și actul de identitate al soțului ; 

- certificatul de căsătorie al ficei mele; 

- extras C.F. nr.401566 Pesac. 

Vă mulţumesc. 

 

 

Data: 05.07.2017          SEMNĂTURA, 

    Vichentie Milentie ____________  



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 2370 / 05.07.2017 

                                                   

 

 

 

R E F E R A T 

  

 
În atenția domnului TOMA CORNEL, Primar al Comunei Pesac, 

 

 

 

 

 

              Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II – cu atribuții delegate de 

lucrător social  în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin 

prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2350/05.07.2017 

depusă de numitul Vichentie Milentie, persoană vârstnică, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.582, 

Jud.Timiș și ținând cont de prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare, respectiv a unui funcționar din cadrul 

Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, care să îl asiste în vederea 

încheierii unui act juridic de înstrăinare către fiica sa, Crețu Lucia căsătorită cu Crețu Ilie-Roger, a 

bunurilor care îi aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale. 

 Vă mulțumesc. 

 

                                         

 

 
REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 

 
 



1 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea unei echipe de proiect pentru implementarea Proiectului:  

”Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”, potrivit 

prevederilor Legii nr.153/2017 

 

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile contractului de finanțare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.5210/22.12.2016 și înregistrat la M.A.D.R. - AFIR sub nr. C 0720AN00031553700602/22.12.2016 

privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală pe baza Cererii de finanțare nr. F0720AN00031553700602 de către Autoritatea 

Contractantă – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru implementarea Proiectului: ”Realizare sistem de canalizare și 

stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.104/30.12.2016 privind constituirea 

echipei de proiect pentru implementarea Proiectului: ”Realizare sistem de canalizare și stație de epurare 

în comuna Pesac, localitatea Pesac”, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.81/04.07.2017 privind încetarea, în 

conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.153/2017, a aplicabilităţii unor dispoziţii emise de 

Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, în special prevederile art.16; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 
 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă constituirea echipei de proiect pentru 

implementarea Proiectului: ”Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, 

localitatea Pesac”, în următoarea componență: 

1. TOMA CORNEL, primarul Comunei Pesac; 

2. LUNGU MIHAIL, viceprimarul Comunei Pesac; 

3. DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior – achiziții publice în cadrul primăriei; 

4. DUMITRAȘ ANGELICA, secretar al Comunei Pesac;  

5. TRIFA LILIANA-NICOLETA, inspector I principal – contabil în cadrul primăriei. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. Începând cu data de 01.07.2017, indemnizațiile lunare ale primarului și viceprimarului 

Comunei Pesac se majorează cu 25%, întrucât la nivelul unității administrative-teritoriale se 

implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

 

Art.3. Fișele posturilor funcționarilor publici nominalizați la art.1 al prezentei dispoziții se vor 

modifica corespunzător și vor fi predate acestora pe bază de semnătură. 

 

 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează echipa de proiect 

nominalizată la art.1 al prezentei dispoziții. 

 

            Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Toma Cornel, primar al Comunei Pesac; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții publice în cadrul primăriei; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al primăriei; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 
 

                     PRIMAR,           AVIZAT  

                   TOMA CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 85 din 06.07.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac 

 

                                     

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- nota justificativă înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2392/07.07.2017 prezentată 

de domnul Toma Cornel, primar al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.64/09.06.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al 

doamnei Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, dispoziție emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.f din H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată (r1) și modificată; 

- prevederile art.4 alin.3 lit.b, ale art.9 lit.a, art.54-55, art.56 lit.d, art.57 alin.4, art.57 alin.5 

lit.a și art.58 alin.2 lit.b și art.58 alin.3-4  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, rerepublicată şi modificată; 

- prevederile art.20 alin.1 lit.c, ale art.21 alin.2, ale art.43, ale art.49 alin.1, ale art.50, ale 

art.56 și ale art.58 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată; 

           - prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

   Art.1. Se constituie comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

din data de 08.08.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent III asistent – 

lucrător social, funcție publică temporar vacantă, unică, în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

 -  DUMITRAŞ ANGELICA – secretar al Comunei Pesac – preşedinte; 

 -  SELEJAN LUCIA – inspector I asistent, Primăria Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru. 

 

 Art.2.  Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din : 

 -  TRIFA LILIANA-NICOLETA – inspector I principal - președinte; 

 -  LUNGU SILVIA-ANGELICA – inspector I asistent, Primăria Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru.  

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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           Art.3. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pesac în data de 08.08.2017, la ora 

10
00

, când se va susţine proba scrisă şi în data de 10.08.2017 la ora 10
00

, când se va susţine proba 

de interviu. 

 

           Art.4. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi efectuat și 

asigurat de doamna SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

Art.5. Biblografia de concurs pentru funcţia publică de execuţie de referent III asistent – 

lucrător social, funcție temporar vacantă, este cea prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta dispoziţie. 

 

           Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiilor. 

 

            Art.7. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Membrilor comisiilor enumeraţi la art.1-2 din prezenta dispoziţie; 

- Secretarului comisiei de concurs şi secretarului comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                    AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                               SECRETAR COMUNĂ, 

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86 din 12.07.2017 



ROMÂNIA                           ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIŞ                        la Dispoziţia nr.86/12.07.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temoprar vacantă, de 

  referent III asistent (lucrător social) la Compartimentul Asistenţă socială 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2) şi modificată  

 

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1) şi modificată 

 

123/2007 

3.  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  

 

157/2004 

4.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată 401/2001 

 

5.  Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1) şi modificată 

 

1/2008 

6.  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată (r1) şi modificată 

 

557/2004 

7.  Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată (r1) şi modificată 

 

157/2007 

8.  Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile            

asistentului personal al persoanei cu handicap, modificată                  

      

232/2001 

 

 

 

                   PRIMAR,           SECRETAR COMUNĂ,          

    TOMA CORNEL                                           DUMITRAŞ ANGELICA  

 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 18.07.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 18 iulie 

2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 87 din 12.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanei vârstnice Magda Elvira 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea doamnei Magda Elvira înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2479/13.07.2017; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2481/13.07.2017 și întocmit de doamna 

Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

 Art.1. Se desemnează doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II - cu atibuții delegate de 

lucrător social, în cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac, pentru a o 

asista la Notariatul din Sânnicolau Mare pe vârstnica MAGDA ELVIRA, identificată prin act de 

identitate C.I. seria T.M. nr.786768 eliberat de SPCLEP Periam la data de 16.11.2009, având CNP 

2491127353943, născută în Sat Pesac (Com. Pesac), Jud. Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac, 

nr.599, jud.Timiș, în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care transmite soților Berenianț 

Lavinia, identificată prin C.I. seria TZ nr.180701, având CNP 2830723352307, născută în Orașul 

Sânnicolau Mare, Județul Timiş, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.655, Județul Timiş și 

Berenianț Adrian-Sorin, identificat prin C.I. seria TZ nr.343952, având CNP 1860201350029, născut 

în Mun.Timișoara, Județul Timiş, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.548, Județul Timiş, 

următoarele bunuri imobile: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401563 Pesac (Nr. C.F. vechi: 78), având nr.cadastral A1.1 Top: 149-150/a, reprezentând casa cu 

nr.vechi 385 și nr. nou 599, drept dobândit de numita Magda Elvira prin succesiune (Certificat de 

moștenitor nr.fn-încheiere C.F., din 01/11/2001 emis de notar). 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA 

  

                                                                           

Nr.88 din 13.07.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 2481 / 13.07.2017 

                                                   

 

 

 

R E F E R A T 

  

 
În atenția domnului TOMA CORNEL, Primar al Comunei Pesac, 

 

 

 

 

 

              Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II – cu atribuții delegate de 

lucrător social  în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin 

prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2479/13.07.2017 

depusă de numita MAGDA ELVIRA, persoană vârstnică, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.599, 

Jud.Timiș și ținând cont de prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare, respectiv a unui funcționar din cadrul 

Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, care să o asiste în vederea 

încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor imobile, care îi aparțin, către soții Berenianț 

Lavinia și Berenianț Adrian-Sorin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale. 

 Vă mulțumesc. 

 

                                         

 

 
REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.07.2017, potrivit Legii nr.153/2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.2/26.01.2017 privind stabilirea structurii 

organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale 

SPCLEP Pesac pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.37/18.07.2017 privind stabilirea salariilor 

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017; 

- prevederile Dispoziției nr.82/04.07.2017 privind înlocuirea persoanelor autorizate să 

efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional;  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea 

atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac 

obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac;  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.68/13.06.2017 privind acordarea 

gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Schreier Marioara, având funcţia de 

inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.1.  Începând cu data de 01.07.2017 se stabilește statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.89 din 20.07.2017 
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JUDEŢUL TIMIŞ                      ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.89/20.07.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.07.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017 și H.C.L. Pesac nr.37/18.07.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul 

salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total 

venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
 

 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - 306 - 3.369 

5. VACANT Inspector I 

principal 
FPE S - - - - - - - - 

6. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 1 2.000 7,5% 

(150 lei) 

2.150 - - - 2.150 

7. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

asistent 
FCE M 5 1.838 22,5%  

(414 lei) 

2.252 - - - 2.252 

 
 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

8. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

asistent 
FPE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - - 2.450 

9. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - - 2.450 

 
 

 

III. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

10. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 - 394 - 4.332 

11. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

asistent 
FCE S 4 2.000 20%  

(400 lei) 

2.400 - - - 2.400 
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12. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - - 1.763 

13. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - - 1.763 

14. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - - 1.500 

 
 

IV. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

15. FLUTURE 

Laura Loredana – 

numire pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu data 

de 12.06.2017 – concediu 

pentru creștere copil până 

la vârsta de 2 ani) 

Referent III 

asistent 
FPE M 1 - - - - - - - 

VACANT  

pe perioadă 

determinată   

Referent III 

asistent 
FPE M - 1.932 - 1.932 - - - 1.932 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

16. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - - 2.027 

 

 

 

 

VI. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

17. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - - 2.113 
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VII. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

18. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - - 

 

 

VIII. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

19. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 - 2.652 2.652 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

        

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. LEZEU 

Anișoara-Nicoleta 

Inspector I principal 
(Coordonator serviciu) 

FPE S 2 2.200 12,5% 

(275 lei) 

2.475 309 - - 2.784 

2. VACANT Inspector I asistent FPE S - - - - - - - - 

     

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I asistent FPE S 2 2.000 12,5% 

(250 lei) 

2.250 281 - - 2.531 

          
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 01.07.2017, potrivit Legii nr.153/2017 
 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 

2017, până la 31 decembrie 2017, drepturile salariale ale asistenților personali angajați la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal -contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.90 din 20.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.90/20.07.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 01.07.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017 
 

 

 

ASISTENŢII PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 
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11. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

12. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

13. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

16. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

17. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

18. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

19. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

20. TIRLA Loredana-Alina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

22. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

 

 
        PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL      TRIFA LILIANA-NICOLETA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcții pentru persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai 

acestora care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac,  

stat de funcții care se aplică începând cu data de 01.07.2017, potrivit Legii nr.153/2017 

 

 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu 

luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.07.2017, la nivelul Primăriei Comunei Pesac, se mențin în plată la 

nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, indemnizațiile lunare pentru 

persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.91 din 20.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                       La Dispoziţia nr.91/20.07.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.07.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1.  HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

3. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

4. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

5. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

6. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

7. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

8. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

9. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

10. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

11. TÂNTAR Ioan Pesac, nr.900 

Jud. Timiș 

1.065 

12. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

       

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

            



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Selejan 

Lucia, încadrată la Primăria Comunei Pesac, în funcţia publică de execuţie de inspector I asistent 

la Compartimentul Administrativ, Achiziții Publice și Transport Public 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.2554/24.07.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil, privind dreptul doamnei Selejan Lucia, încadrată la Primăria Comunei Pesac în 

funcţia publică de execuţie de inspector I asistent din cadrul Compartimentului Administrativ, 

Achiziții Publice și Transport Public, privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime 

în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 20 ani; 

- prevederile prevederile art.10 alin.4 şi art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice;  

            - prevederile art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

rerepublicată şi modificată; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, modificată şi completată, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se acordă doamnei Selejan Lucia, încadrată la 

Primăria Comunei Pesac în funcţia publică de execuţie de inspector I asistent în cadrul 

Compartimentului Administrativ, Achiziții Publice și Transport Public, gradaţia 5 pentru vechime 

în muncă, ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 20 ani de muncă. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș 

Angelica, secretar al Comunei Pesac, responsabil cu aplicația REVISAL și cu portalul ANFP, 

precum și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Selejan Lucia, inspector I asistent în cadrul primăriei; 

- Responsabilului cu portalul ANFP; 

- Responsabilului cu aplicația REVISAL în cadrul primăriei; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 

 

                   PRIMAR,                 AVIZAT  

                  TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 92 din 24.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 27.07.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

27.07.2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 93 din 27.07.2017 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea viceprimarului Comunei Pesac ca înlocuitor de drept al primarului Comunei 

Pesac, în perioada în care acesta din urmă își efectuează concediul legal de odihnă 

                                     

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare: 

- cererea domnului Toma Cornel, primar al Comunei Pesac, înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.2606/26.07.2017; 

- prevederile art.38 alin.1 al Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și altele din O.G. nr.80/2003 privind concediul de odihnă anual și alte 

concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene, precum și ale primarilor și 

viceprimarilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.5/22.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Pesac; 

În temeiul art.57 alin.2, art.61 alin.1 şi art.63 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

       Art.1. Se înlocuieşte de drept domnul Toma Cornel, primar al Comunei Pesac, de către domnul 

Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac, în perioada în care primarul Comunei Pesac efectuează 

un număr de 8 zile din concediul de odihnă aferent anului 2017, respectiv în perioada 31.07.2017 - 

09.08.2017, inclusiv. 

 Art.2. Domnul viceprimar Lungu Mihail va prelua de la domnul primar Toma Cornel ştampila 

cu menţiunea “Comuna Pesac – Primar” și îi va îndeplini atribuțiile pe perioada concediului 

menționată la art.1. 

            Art.3.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului viceprimar Lungu Mihail;  

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

               
              PRIMAR,                AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

Nr. 94 din 27.07.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



1 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind promovarea în grad profesional a doamnei Selejan Lucia, funcţionar public de execuţie de 

inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

                                

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.64 alin.2 și art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.128 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul final al examenului întocmit de comisia de examen privind rezultatele finale ale 

examenului organizat la data de 19.07.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional a 

funcționarului public de execuție Selejan Lucia, inspector I asistent, în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, raport înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2525/19.07.2017; 

- prevederile Anexei nr.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.3 alin.4, art.11 alin.5 și art.31 alin.2-8 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

       Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă promovarea în grad profesional a doamnei 

Selejan Lucia, din funcția publică de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent, 

gradația 5, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, 

gradația 5, în cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu un salariu de bază de 2.200 lei, urmând ca la acest 

salariu să se adauge procentul corespunzător tranșei de vechime de care beneficiază potrivit legii. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

 

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică fișa postului funcționarului public în cauză, care i se va 

comunica pe bază de semnătură.  

  

Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor 

prezentei dispoziții. 

 

 Art.4. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

 

            Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia putându-se face 

contestaţie în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă. 

 

        Art.7. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Selejan Lucia – inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraş Angelica – responsabil aplicație REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 

 

 
 

                  PRIMAR,                             AVIZAT  

        TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună, 

                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.95 din 28.07.2017 



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind promovarea în grad profesional a doamnei Lungu Silvia-Angelica, funcţionar public de 

execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

                                

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.64 alin.2 și art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.128 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul final al examenului întocmit de comisia de examen privind rezultatele finale ale 

examenului organizat la data de 19.07.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional a 

funcționarului public de execuție Lungu Silvia-Angelica, inspector I asistent, în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, raport înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2526/19.07.2017; 

- prevederile Anexei nr.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.3 alin.4, art.11 alin.5 și art.31 alin.2-8 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

       Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă promovarea în grad profesional a doamnei 

Lungu Silvia-Angelica, din funcția publică de execuție de inspector clasa I, gradul profesional 

asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional 

principal, gradația 5, în cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu un salariu de bază de 2.200 lei, urmând 

ca la acest salariu să se adauge procentul corespunzător tranșei de vechime de care beneficiază potrivit 

legii. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

 

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică fișa postului funcționarului public în cauză, care i se va 

comunica pe bază de semnătură.  

  

Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor 

prezentei dispoziții. 

 

 Art.4. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

 

            Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia putându-se face 

contestaţie în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă. 

 

        Art.7. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Lungu Silvia-Angelica – inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraş Angelica – responsabil aplicație REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 

 

 
 

                    PRIMAR,                  AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96 din 28.07.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind promovarea în grad profesional a doamnei Miloș Monica, funcţionar public de execuţie de 

inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul SPCLEP Pesac 

                                

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.64 alin.2 și art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.128 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul final al examenului întocmit de comisia de examen privind rezultatele finale ale 

examenului organizat la data de 19.07.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional a 

funcționarului public de execuție Miloș Monica, inspector I asistent, în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, raport înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2527/19.07.2017; 

- prevederile Anexei nr.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.3 alin.4, art.11 alin.5 și art.31 alin.2-8 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

       Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă promovarea în grad profesional a doamnei 

Miloș Monica, din funcția publică de execuție de inspector clasa I, gradul profesional asistent, 

gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal, 

gradația 2, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Pesac, 

cu un salariu de bază de 2.200 lei, urmând ca la acest salariu să se adauge procentul corespunzător 

tranșei de vechime de care beneficiază potrivit legii. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică fișa postului funcționarului public în cauză, care i se va 

comunica pe bază de semnătură.  

  

Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor 

prezentei dispoziții. 

 

 Art.4. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

 

            Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia putându-se face 

contestaţie în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă. 

 

        Art.7. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Miloș Monica – inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Dumitraş Angelica – responsabil aplicație REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 

 

 
 

                    PRIMAR,                  AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.97 din 28.07.2017 



1 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind promovarea în grad profesional a doamnei Veleșcu Marioara, funcţionar public de execuţie 

de referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

                                

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.64 alin.2 și art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.128 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul final al examenului întocmit de comisia de examen privind rezultatele finale ale 

examenului organizat la data de 19.07.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul profesional a 

funcționarului public de execuție Veleșcu Marioara, referent III asistent, în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, raport înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2528/19.07.2017; 

- prevederile Anexei nr.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea structurii organizatorice şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac 

pentru anul 2017; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.3 alin.4, art.11 alin.5 și art.31 alin.2-8 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

       Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă promovarea în grad profesional a doamnei 

Veleșcu Marioara, din funcția publică de execuție de referent clasa III, gradul profesional asistent, 

gradația 5, în funcția publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional principal, 

gradația 5, în cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu un salariu de bază de 1.900 lei urmând ca la acest 

salariu să se adauge procentul corespunzător tranșei de vechime de care beneficiază potrivit legii. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică fișa postului funcționarului public în cauză, care i se va 

comunica pe bază de semnătură.  

  

Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor 

prezentei dispoziții. 

 

 Art.4. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

 

            Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna secretar Dumitraş Angelica 

– responsabil aplicație REVISAL şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie are caracter individual, împotriva acesteia putându-se face 

contestaţie în termen de 30 zile de la luarea la cunoştinţă. 

 

        Art.7. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Veleșcu Marioara – referent III principal în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Dumitraş Angelica – responsabil aplicație REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 

 

 
 

                    PRIMAR,                  AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98 din 28.07.2017 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire obligațiile privind 

comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr.134/2010  

 

 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- modificările de personal intervenite în structura Primăriei Comunei Pesac și a SPCLEP 

Pesac; 

- prevederile art.158-159 și altele din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției nr.95/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Selejan Lucia, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.97/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Miloș Monica, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

SPCLEP Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 și art.77
1
 al Legii nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se desemnează doamna Selejan Lucia, inspector I 

principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Miloș Monica, inspector I principal 

în cadrul SPCLEP Pesac, ca persoane împuternicite să aducă la îndeplinire obligațiile privind 

comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Codului de procedură civilă, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Cu aceeași dată, se modifică fișele postului funcționarilor publici în cauză, care se vor 

comunica acestora pe bază de semnătură.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele prevăzute la art.1 din 

prezenta dispoziţie. 

          Art.4.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Selejan Lucia, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 
                                                                                               
              PRIMAR,                 AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                  Secretar Comună,  

                                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

Nr. 99 din 28.07.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ANEXA NR.1 

La Dispoziția nr.99/28.07.2017 

 

 

 

 

A T R I B U Ț I I  
 

ale funcționarilor desemnați din cadrul Primăriei Comunei Pesac 

cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

Funcționarii desemnați din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac au următoarele 

atribuții: 

 

 

1. Potrivit art.158 din Codul de procedură civilă: 

(1) Comunicarea citației se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de 

înmânare certificată de persoanele însărcinate cu înmânarea. 

(2) Dacă destinatarul primește citația, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive 

întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări.  

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citația, agentul o va depune în cutia poștală; în lipsa 

cutiei poștale, va afișa pe ușa locuinței destinatarului o înștiințare care trebuie să cuprindă: 

a) anul, luna, ziua și ora când depunerea sau, după caz, afișarea a fost făcută;  

b) numele și prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afișarea și funcția acestuia;  

c) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința, respectiv sediul celui înștiințat;  

d) numărul dosarului în legătură cu care se face înștiințarea și denumirea instanței pe rolul căreia 

se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia;  

e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba;  

f) mențiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afișarea înștiințării ori, când există 

urgență, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanței de 

judecată pentru a i se comunica citația; când domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul 

acestuia nu se află în localitatea unde instanța de judecată își are sediul, înștiințarea va cuprinde 

mențiunea că pentru a i se comunica citația destinatarul este în drept să se prezinte la sediul 

primăriei în a cărei raza teritorială locuiește sau își are sediul; 

g) mențiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru 

comunicarea citației în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile 

prevăzut la lit. f), citația se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;  

h) semnătura celui care a depus sau afișat înștiințarea.  

(4) Mențiunile de la alin.(3) lit.c) - g) se completează de către grefa instanței; termenele 

prevăzute la alin. (3) lit. f) și g) se calculează zi cu zi. 

(5) Despre împrejurările arătate la alin.3 agentul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde 

mențiunile arătate în art.159, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele 

constatate personal de cel care l-a încheiat. 

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reședința sau, după caz, sediu, agentul îi va 

înmâna citația unei persoane majore din familie sau, în lipsa, oricărei alte persoane majore care 

locuieșste cu destinatarul ori care, în mod obișnuit, îi primește corespondența. 
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(7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe 

apartamente și nu este găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, 

portarului sau celui care, în mod obișnuit, îl înlocuiește; în aceste cazuri, persoana care primește citația 

va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal 

cu privire la aceste împrejurări. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin.(6) și (7), precum și atunci când acestea, 

deși prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispozițiile alin. (3)-(5).  

(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (8), agentul are obligația ca, în termen de cel mult 24 de 

ore de la depunerea sau afișarea înștiințării, să depună citația, precum și procesul-verbal prevăzut la 

alin.(5), la sediul primăriei în raza căreia destinatarul locuiește sau își are sediul, urmând ca acestea să 

comunice citația. 

(10) Când părții sau reprezentantului ei i s-a înmânat citația de către funcționarul anume 

desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la înmânare, să 

înainteze instanței de judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum și procesul-verbal 

prevăzut la alin. (5). 

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei 

să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citația, funcționarul anume însărcinat din cadrul primăriei 

va înainta instanței de judecată, de îndată, citația ce trebuia comunicată, precum și procesul-verbal 

prevăzut la alin. (5). 

(12) Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de 

procedură.  

 

2. Art.159 din Codul de procedură civilă : 

(1) Dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va 

cuprinde:  

a) anul, luna, ziua și ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit;  

b) numele, prenumele și funcția funcționarului de la primărie;  

c) numele și prenumele sau denumirea, după caz, și domiciliul ori sediul destinatarului, 

cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuiește într-o 

clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum și dacă actul de procedură 

a fost înmânat la locuința sa, depus în cutia poștală ori afișat pe ușa locuinței; dacă actul 

de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face mențiune despre aceasta;  

d) numele, prenumele și calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul 

de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului;  

e) denumirea instanței de la care emană citația ori alt act de procedură și numărul 

dosarului;  

f) semnătura celui care a primit citația sau alt act de procedură, precum și semnătura 

funcționarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmește proces-

verbal, semnătura funcționarului primăriei.  

(2) Procesul-verbal va cuprinde, de asemenea, și arătarea motivelor pentru care a fost întocmit.  

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c) d), e) și f) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.  

(4) Mențiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a 

întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals.  

 

 

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea componenței comisiei de casare constituită la nivelul Primăriei Comunei Pesac 
 

 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele:  

 - prevederile Dispoziției nr.161/02.06.2009 privind constituirea unei comisii de casare în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, județul Timiș, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

 - prevederile Dispoziției nr.117 /01.09.2014 privind modificarea componenței comisiei de casare 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.62/07.06.2017 privind încetarea raportului 

de serviciu al doamnei Smeu-Mare Paulina, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad 

profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.53/28.10.2016 privind promovarea în grad 

profesional a doamnei Dada Stefania-Aurelia, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad 

profesional principal, în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.62/07.06.2017 privind încetarea raportului 

de serviciu al doamnei Smeu-Mare Paulina, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad 

profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.95/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Selejan Lucia, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.96/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Lungu Silvia-Angelica, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.98/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Veleșcu Marioara, funcţionar public de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile art.77 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată (r4), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - necesitatea înlocuirii președintelui comisiei de casare, întrucât doamnei Smeu-Mare Paulina i-a 

fost încetat raportul de serviciu începând cu data de 13.06.2017; 
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  În temeiul prevederilor art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D I S P U N E: 

 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă modificarea componenței comisiei de casare 

constituită la nivelul Primăriei Comunei Pesac, după cum urmează: 

 

1. SELEJAN LUCIA, inspector I principal, preşedintele comisiei; 

2. DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior, secretarul comisiei; 

3. VELEȘCU MARIOARA, referent III principal, membru al comisiei. 

Membru supleant: LUNGU SILVIA-ANGELICA, inspector I principal. 

 

Art.2. Începând cu ceeași dată, se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiei 

prevăzuţi la art.1. 

 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Membrilor comisiei prevăzuţi la art.1; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 

 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună,   

                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.08.2017, potrivit Legii nr.153/2017 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile Dispoziției nr.95/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Selejan Lucia, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.96/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Lungu Silvia-Angelica, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.97/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Miloș Monica, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

SPCLEP Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac;  

- prevederile Dispoziției nr.98/28.07.2017 privind promovarea în grad profesional a doamnei 

Veleșcu Marioara, funcţionar public de execuţie de referent, clasa III, grad profesional asistent, în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.82/04.07.2017 privind înlocuirea persoanelor autorizate să 

efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional;  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea 

atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac 

obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac;  

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.08.2017 se stabilește statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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JUDEŢUL TIMIŞ                      ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.101/28.07.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.08.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017, H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 și H.C.L. Pesac nr.42/27.07.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul 

salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total 

venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - 306 - 3.369 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 1 2.000 7,5% 

(150 lei) 

2.150 - - - 2.150 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FCE M 5 1.900 22,5%  

(428 lei) 

2.328 - - - 2.328 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.200 22,5%  

(495 lei) 

2.695 - - - 2.695 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - - 2.450 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 - 394 - 4.332 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FCE S 5 2.200 22,5%  

(495 lei) 

2.695 - - - 2.695 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - - 1.763 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - - 1.763 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - - 1.500 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – 

numire pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu data 

de 12.06.2017 – concediu 

pentru creștere copil până 

la vârsta de 2 ani) 

Referent III 

asistent 
FPE M 1 - - - - - - - 

VACANT  

pe perioadă 

determinată   

Referent III 

asistent 
FPE M - 1.932 - 1.932 - - - 1.932 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - - 2.027 

 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - - 2.113 

 

 
 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - - 

 

 

 

X. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

18. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 - 2.652 2.652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

AEP 

12,5% 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. LEZEU 

Anișoara-Nicoleta 

Inspector I principal 
(Coordonator serviciu) 

FPE S 2 2.200 12,5% 

(275 lei) 

2.475 309 - - 2.784 

2. VACANT Inspector I asistent FPE S - - - - - - - - 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I principal FPE S 2 2.200 12,5% 

(275 lei) 

2.475 309 - - 2.784 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



  

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac și 

a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Comunei Pesac                         

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- necesitatea actualizării componenței Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) 

al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei nr.83/11.03.2009 privind constituirea Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Pesac, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.13 alin.2 şi alin.3 lit.d, alin.5 şi 7 din Legea nr.481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, artibuţii, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare, 

 

D   I   S   P   U   N   E : 

 
        Art.1. Se aprobă actualizarea componenţei C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul Comunei Pesac, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 

Art.2. Se aprobă actualizarea componenţei C.O.S.U. - Centrul Operativ pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul Comunei Pesac, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 

Art.3. Se aprobă lista dotărilor principale necesare activităţilor comitetului local şi centrului 

operativ pentru situaţii de urgenţă, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 

Art.4. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

  -     Membrilor C.L.S.U. Pesac; 

  -     Membrilor C.O.S.U. Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
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                                  ANEXA NR. 1 

                        la Dispoziţia nr.102/31.07.2017 

 

 

COMPONENŢA 

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Nr. 

Crt 

 

NUME  ŞI  PRENUME 

FUNCŢIA 

ADMINISTRATIVĂ ŞI  

UNITATEA 

 

FUNCŢIA  ÎN  COMITET 

Telefoane 

serviciu domiciliu mobil fax 

1. 
TOMA CORNEL 

 
Primar Preşedinte 0256/382888 0256/382624 0762-213500 0256/382888 

2. 
LUNGU MIHAIL 

 
Viceprimar Vicepreşedinte 0256/382888 0256/382823 0733-330206 0256/382888 

3. 
DUMITRAȘ ANGELICA 

 
Secretar Secretar 0256/382888 - 0733-330202 0256/382888 

4. GHICA MARIAN-MARIUS 
Reprezentant Poliţie 

Pesac 

Membru – responsabil cu 

planificarea acţiunilor poliţiei 
0256/382676 - 0723-375625 0256/382676 

5. MARICHICI RAMONA 

Director  

Școala Gimnazială „Maria 

Brindea” Pesac 

Membru – responsabil cu 

educaţia şcolară 
0256/382617 - 0721-238072 0256/382617 

6. 
SVETOZAR 

DRAGOSLAV-MLADENOV 

Preot  

Biserica Ortodoxă Pesac 

Membru – responsabil cu 

asistenţa religioasă şi 

filantropică 

- - 0727-849932 - 

7. GRUI ANA Medic uman 

Membru – responsabil cu 

asistenţa medicală de urgenţă 

în caz de dezastre şi epidemii 

- - 0729-669986 - 

8. 
VACANT 

 

Șef SVSU 

Inspector protecţie civilă 
Membru - Responsabil  PSI - - - - 

9. TOMA ADELA-FLORICA 
Administrator  

S.C. ZIPPE S.R.L. 
Membru 0256/382645 0256/382624 0764-626131 - 

10. COCÎRŢĂ MIRCEA-VIOREL 
Pompier  

Sânnicolau Mare  
Membru - 0256/382608 0762-630803 - 

11. 
JARDA ALEXANDRU 

 
Consilier local Membru 0256/382865 0256/382805 0720-653748 - 

 

PREŞEDINTE  C.L.S.U. PESAC 

PRIMAR 

TOMA CORNEL                                                                                                                                                                                                                



 
 

                                  ANEXA NR.2 

                                                                                             la Dispoziţia nr.102/31.07.2017 

 

 

 

 

 

 

COMPONENŢA 

CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PESAC 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

NUME ȘI  PRENUME FUNCȚIA 

ADMINISTRATIVĂ ȘI  

UNITATEA 

 

FUNCȚIA  ÎN  

COMITET 

Telefoane 

serviciu domiciliu mobil fax 

1. 
DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Secretar al Comunei Pesac 

Primăria Comunei Pesac 

 

Şeful C.O.S.U. 

0256/382888 - 0733-330202 0256/382888 

2. 
SELEJAN LUCIA 

 

Inspector I principal  

Primăria Comunei Pesac 

 

Membru 

0256/382888 0256/382602 0733-330201 0256/382888 

3. 

 

LUNGU MIHAIL 

 

viceprimar  

Primăria Comunei Pesac 

 

Membru 

0256/382888 0256/382677 0733-330206 0256/382888 

 

 

 

PRESEDINTE C.L.S.U. PESAC 

PRIMAR 

TOMA CORNEL 

 

 

 



Comitetul Local pentru Situaţii                                                             Anexa nr.3 

de Urgenţă  al comunei PESAC     la Dispoziţia nr.102/31.07.2017 

  
 

 

 

LISTA 

dotărilor principale necesare activităţilor comitetului local şi centrului operativ 

 pentru situaţii de urgenţă 

 

Nr 

crt 
Obiecte de inventar U/M Necesar Existent Deficit Obs. 

 I. MOBILIER      

1 Birouri Buc. 2 2 -  

2 Scaune Buc 13 13 -  

3 Fişet Buc 1 1 -  

4 Masă consiliu Buc
 

1 1 -  

 II. APARAT RADIO Buc 1 1 -  

 III. MIJLOACE COMUNICAŢII      

1 Telef. fixe Buc 2 2 -  

2 Telef. mobile Buc 3 3 -  

3 Fax Buc 1 1 -  

4 Radiotelef. fixe Buc 1 - 1  

5 Radiotelef. Portabile Buc - - -  

6 Modem internet Buc 1 1 -  

7 Receptor unde scurte (Zefir) Buc - - -  

 IV. MIJLOACE INFORMATICE      

1 Staţii de lucru Buc 1 1 -  

2 Software  Buc 1 1 -  

 V. HĂRŢI ALE JUDEŢULUI Buc 1 1 -  

 VI. PLANURI CADASTRALE Buc 1 1 -  

 

VII. PLANURI DE SITUAŢIE ALE 

LOCALITĂŢII ŞI CONSTRUCŢIILOR 

CUPRINZÂND REŢELE ŞI 

INSTALAŢII DE APĂ, GAZ, ENERGIE 

ELECTRICA, CANALIZARE 

Buc 1 - 1  

 

VIII. MIJLOACE TEHNICE DE 

ASIGURARE A ILUMINATULUI DE 

SIGURANŢĂ PENTRU 

CONTINUAREA LUCRULUI 

     

1 Grup electrogen Buc 1 - 1  

 
IX. MIJLOACE DE PROTECŢIE, 

ILUMINAT, PRIM-AJUTOR ŞI P.S.I. 
     

1 Costum protecţie civilă Buc. 11 - 11  

2 Pelerină ploaie Buc
 

11  11  

3 Cască protecţie Buc 11  11  

4 Cizme cauciuc Per. 11  11  

5 Mască contra gazelor Buc 11  11  

6 Complet protecţie N.B.C. Cpl. 11  11  

7 Trusă sanitară Cpl. 4 - 4  

8 Lanterne Buc 11  11  

9 Stingătoare P.S.I. Buc 2    

 

X. COLECŢII DE 

NORME,NORMATIVE ŞI ALTE ACTE 

NORMATIVE SPECIFICE 

Buc     

 
XI. PLANURI ŞI PROGRAME 

SPECIFICE 
Buc     

 
XII. BAZĂ DATE PRIVIND 

SITUAŢIILE DE URGENŢĂ 
     

 
XIII. APARATURĂ MULTIPLICAT 

DOCUMENTE 
Buc. 1 1 -  

1 Copiator xerox A3 Buc. 1 1 -  

 

XIV. RECHIZITE ŞI CONSUMABILE 

PENTRU TEHNOREDACTARE ŞI 

MULTIPLICARE 

x x x -  

 

NOTĂ . cantităţile de mijloace şi materiale se vor stabili de comitet, în funcţie de numărul membrilor 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind delegarea atribuţiilor de „agent de inundaţii” domnului Lungu Mihail, viceprimar al 

Comunei Pesac și membru al S.V.S.U. Pesac 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.5/09.01.2013 privind delegarea atribuţiilor de 

“agent de inundaţii” domnului Bogdan Petru-Sorin, şef al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al Comunei Pesac; 

- Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.84/29.11.2016 privind încetarea de drept a 

raportului de serviciu al domnului Bogdan Petru-Sorin, funcţionar public de execuţie de referent 

de specialitate, clasa II, grad profesional superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac; 

- faptul că domnul Bogdan Petru-Sorin deținea funcția de șef S.V.S.U. Pesac și de membru 

într-una din echipele specializate ale S.V.S.U. Pesac;  

- prevederile art.52 alin.3 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări maritime în zona costieră aprobat prin Ordinul 

comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor 

nr.1422/192/2012; 

- prevederile H. G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

- Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.17/31.01.2017 privind actualizarea organigramei 

și a numărului de personal  al Serviciului Voluntar pentru Situații  de Urgență (S.V.S.U.) Pesac;     

- prevederile art.13 lit.d-e şi art.14 lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;   

- art.1-3 şi art.11 din Anexa la O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență; 

- art.10 lit.b din Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art.6 lit.c din Anexa la O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

 - prevederile Legii nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată; 

- prevederile H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, modificată; 
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- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţii, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă;   

- prevederile H.G. nr.638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 

a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva 

inundaţiilor şi gheţurilor;      

- contractele de voluntariat încheiate cu membrii S.V.S.U. Pesac și care sunt în vigoare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data prezentei, se deleagă atribuţiile de „agent de inundaţii” la nivelul 

Comunei Pesac domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac și membru al Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Pesac, atribuţii reglementate prin 

Hotărârea Guvernului nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.  

 

Art.2. Se desemnează, ca înlocuitor al domnului Lungu Mihail, în perioada în care acesta 

din urmă nu se află în instituţie din diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, cursuri 

de perfecţionare etc.) domnul Iuhasz Daniel, magaziner în cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

membru al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Pesac.  

 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

prevăzute la art.1-2 din prezenta dispoziție. 

 

 Art.4.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, 

aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al Judeţului Timiş; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- Domnului Iuhasz Daniel, magaziner în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 

 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

Nr.103 din 31.07.2017 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanelor vârstnice Ranislav Ioan și Ranislav Marioara 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea soților Ranislav Ioan și Ranislav Marioara înregistrată la Primăria Comunei Pesac 

sub nr.2716/02.08.2017; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D  I  S  P  U  N  E: 

 
 Art.1. Se desemnează doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu atibuții 

delegate de lucrător social, în cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei 

Pesac, pentru a-i asista la Notariatul din Sânnicolau Mare pe soții vârstnici Ranislav Ioan, identificat 

prin act de identitate C.I. seria T.M. nr.647993 eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 

06.02.2008, având CNP 1510102353947, născut în Com. Teremia Mare, Jud. Timiș și Ranislav 

Marioara, identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.647992 eliberat de SPCLEP 

Sânnicolaul Mare la data de 06.02.2008, având CNP 2540201353960, născută în Com.Pesac, 

Jud.Timiș, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.635, Județul Timiș, în vederea semnării 

contractului de întreţinere, prin care aceștia transmit numitei Hrab Carmen Maria – fiică (căsătorită 

cu Hrab Lucian), identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.849657, având CNP 

2820715352309, născută în Oraș Sânnicolau Mare, Județul Timiş, cu domiciliul în Comuna Pesac, 

nr.635, Județul Timiş, următoarele bunuri imobile: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401597 Pesac (Nr. C.F. vechi: 2844), având nr.topografic/cadastral: A1.1 Top: 99-100/a, 

reprezentând casa cu nr.635, cu teren intravilan în suprafaţă totală de 1.388 mp, drept dobândit 

de numitul Ranislav Ioan și soția Ranislav Marioara prin Convenție (Contract de vânzare 

cumpărare nr. fn – încheiere C.F., din 26.04.1990 emis de notar – 4303/26.04.1990). 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 
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Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 Subsemnatul RANISLAV IOAN, posesor al actului de identitate C.I. seria TM 

nr.647993 eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 06.02.2008, având CNP 

1510102353947, născut în Com. Teremia Mare, Jud. Timiș, cu domiciliul în Comuna 

Pesac, nr.635, jud.Timiș și soția RANISLAV MARIOARA, posesoare a actului de 

identitate C.I.seria TM nr.647992 eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 

06.02.2008, având CNP 2540201353960, născută în Com. Pesac, Jud. Timiș, cu 

domiciliu in Comuna Pesac, nr.635, Jud. Timiș, prin prezenta, în calitate de persoane 

vârstnice, vă rugăm a desemna un reprezentant din partea autorității tutelare din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac pentru a ne asista în fața notarului public în vederea semnării 

contractului de întreținere cu fiica noastră HRAB CARMEN MARIA (căsătorită cu 

HRAB LUCIAN).  

Prin acest contract dorim să le transmitem acestora cota parte din dreptul de 

proprietate asupra imobilului identificat prin C.F.401597 Pesac (C.F.vechi nr.2844 

Pesac), având nr. top.99-100/a, reprezentând casa cu nr.de conscriere 635 din Comuna 

Pesac, respectiv cota de 1/1 parte, care este proprietatea personală, în schimbul 

întreținerii noastre. 

 Precizem faptul că urmează să fim programați pentru semnarea contractului de 

întreținere la Notariatul din Sânnicolau Mare. 

 Alăturat anexăm următoarele documente în copie: 

- actele de identitate ale subsemnaților; 

- actul de identitate al fiicei noastre și al soțului acesteia; 

- certificatul de căsătorie al fiicei noastre; 

- extras C.F. nr.401597 Pesac. 

Vă mulţumesc. 

 

 

Data: 02.08.2017          SEMNĂTURA, 

    Ranislav Marioara ____________  

                                                     Ranislav Ioan_________________ 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea efectuării de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a 

unui număr de 15 zile din concediul legal de odihnă  
 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2697/01.08.2017 depusă de doamna 

Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- prevederile art.35 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- prevederile H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Adiministraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 

 
 Art.1. Se aprobă efectuarea de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a 

unui număr de 15 zile din concediul legal de odihnă pe anul 2017, în perioada 16.08.2017 – 

05.09.2017, inclusiv. 

Art.2. Doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice, va prelua 

atribuţiile doamnei Dumitraş Angelica, secretar al comunei, pentru perioada în care aceasta din urmă 

se află în concediul legal de odihnă. 

 Art.3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, 

a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Celei în cauză. 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a UAT Comuna Pesac, care 

vor distribui produse raționalizate către populație 

 

 

 

 

 

          Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

          Având în vedere următoarele: 

- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Timiș având nr. de înregistrare 

477TM din 24.07.2017 Exemplarul nr.73, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2694/01.08.2017; 

- prevederile Dispoziției nr.14/2016 privind actualizarea componenței Comisiei pentru 

probleme de apărare constituită la nivelul Comunei Pesac, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.15/2016 privind desemnarea persoanei responsabile cu evidența 

militară la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Anexei nr.8 din Carnetul de Mobilizare al Consiliului Local Pesac înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.148/16.01.2014, valabil și avizat de S.T.P.S. Timiș, actualizat la data 

de 27.10.2016; 

- prevederile H.G. nr.1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării 

de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.42 alin.1 şi ale art.47 lit.d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată (r1); 

- prevederile art.20 lit.m din O.U.G. nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 

stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.A.P nr.196/2003 pentru aprobarea Normelor pentru elaborarea programelor 

de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor 

produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.a şi alin.2, ale art.68 alin.1 şi ale art.115 alin.1 lit.a din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P   U   N    E  : 
 

 

Art.1. Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, la mobilizare sau război, pe raza 

UAT Comuna Pesac, se realizează după cum urmează: 

 

 

 R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360, ap.nr.1, CIF: 23062754 
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Localitate Magazinul care asigură produsele 

raționalizate (adresă, telefon) 

 

Populația 

deservită 

Observații 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesac 

AF BANFI NICOLAE 
(Sânnicolau Mare, str.Nufărului, nr.40, Jud.Timiș) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.286 
(locuitori) 

pâine 

HOROBETA IMPEX S.R.L. 
(Com. Săcălaz, Beregsău Mare, 143 b, jud. Timiş; 

tel.:0724-309330; 0256-368278) 

pâine 

SMITHFIELD PROD S.R.L. 
(Timișoara, str.Polonă, nr.4, Jud.Timiș; tel.:0256-400400) 

carne 

CARNEXIM BANAT S.R.L. 
(Dumbrăvița, str.Silvana, Nr. 64, Jud.Timiș,307160; 

tel.:0256-281171; 0256-214307; 0256-241538) 

produse din 

carne 

SIMULTAN S.R.L.  

(Orțișoara, DJ693, 307305, Jud.Timiș; tel.:0256-212036) 

lapte  

EXPUR S.A. 
(Slobozia, Șoseaua Amara, nr.3, Jud.Ialomița, 920049; 

tel.:0243-254865) 

ulei comestibil 

ZAHĂRUL S.A. ORADEA 
(Oradea, Calea Borșului,  nr 3, 410605, Jud.Bihor; tel.: 
0259-307000) 

zahăr 

GOSPODĂRII proprii 
(Pesac,  Jud.Timiș) 

cartofi 

 

Art.2. Operatorii economici nominalizaţi la art.1 vor lua măsuri pentru asigurarea unor 

condiţii optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate. Furnizorii şi cantităţile de 

produse ce se vor distribui în sistem raţionalizat vor fi comunicate operatorilor economici în 

perioada de preconflict. 

Art.3. Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare al Comunei Pesac răspunde de 

întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptăţite să primească 

produse raţionalizate. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează operatorii economici 

nominalizaţi la art.1., precum și Comisia pentru probleme de apărare al Comunei Pesac. 

          Art.5.  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință, sub semnătură/cu confirmare de primire, 

operatorilor economici nominalizați, prin grija secretarului Comisiei pentru probleme de apărare al 

Comunei Pesac și va fi comunicată Consiliului Județean Timiș. 

          Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Județean Timiș; 

- Operatorilor economici nominalizaţi la art.1 al prezentei dispoziții; 

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent, persoană responsabilă cu 

evidența militară; 

- Comisiei pentru probleme de apărare al Comunei Pesac; 

- S.T.P.S.Timiș; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

              PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  

 

Nr.106 din 03.08.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac 

 

                                     

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- adresa ANFP București nr.45942/2017 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2774/07.08.2017; 

- prevederile Dispoziției nr.86/12.07.2017 privind constituirea comisiei de concurs şi a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru 

ocuparea temporară a unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pesac, dispoziție emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.64/09.06.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al 

doamnei Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, dispoziție emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.f din H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.3 lit.b, ale art.9 lit.c, art.54-55, art.56 lit.d, art.57 alin.4, art.57 alin.5 

lit.a și art.58 alin.2 lit.b și art.58 alin.3-4  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.20 alin.1 lit.c, ale art.21 alin.2, ale art.43-48, ale art.49 alin.1, ale art.50, ale 

art.56, ale art.58 și ale art.72 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

   Art.1. Se constituie comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

din data de 06.09.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent III asistent – 

lucrător social, funcție publică temporar vacantă, unică, în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

 -  DUMITRAŞ ANGELICA – secretar al Comunei Pesac – preşedinte; 

 -  SELEJAN LUCIA – inspector I principal, Primăria Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru. 

 R O M Â N I A  
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 Art.2.  Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din : 

 -  TRIFA LILIANA-NICOLETA – inspector I principal - președinte; 

 -  LUNGU SILVIA-ANGELICA – inspector I principal, Primăria Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru.  

 

           Art.3. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pesac în data de 06.09.2017, la ora 

10
00

, când se va susţine proba scrisă şi în data de 08.09.2017 la ora 10
00

, când se va susţine proba 

de interviu. 

 

           Art.4. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi efectuat și 

asigurat de doamna SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

Art.5. Biblografia de concurs pentru funcţia publică de execuţie de referent III asistent – 

lucrător social, funcție temporar vacantă, este cea prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă 

din prezenta dispoziţie. 

 

            Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiilor. 

 

           Art.7. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Dispoziția nr.86/12.07.2017 emisă de 

primarul Comunei Pesac, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.8. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Membrilor comisiilor enumeraţi la art.1-2 din prezenta dispoziţie; 

- Secretarului comisiei de concurs şi secretarului comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                    AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.107 din 07.08.2017 



ROMÂNIA                           ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIŞ                        la Dispoziţia nr.107/07.08.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temoprar vacantă, de 

  referent III asistent (lucrător social) la Compartimentul Asistenţă socială 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare  

 

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

123/2007 

3.  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  

 

157/2004 

4.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

401/2001 

 

5.  Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare 

 

1/2008 

6.  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

557/2004 

7.  Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

157/2007 

8.  Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile            

asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare 

      

232/2001 

 

 

                   PRIMAR,           SECRETAR COMUNĂ,          

    TOMA CORNEL                                           DUMITRAŞ ANGELICA  

 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 28.08.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 28 

august 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 108 din 22.08.2017 

 R O M Â N I A  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanei vârstnice Galu Magdalena 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea doamnei Galu Magdalena, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3011/28.08.2017; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3012/28.08.2017 și întocmit de doamna 

Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

 Art.1. Se desemnează doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II - cu atribuții delegate de 

lucrător social, în cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac, pentru a o 

asista la Notariatul din Sânnicolau Mare pe vârstnica GALU MAGDALENA, identificată prin act de 

identitate C.I. seria T.M. nr.838455 eliberat de SPCLEP Periam la data de 28.07.2010, având CNP 

2400501353946, născută în Comuna Pietroasa, Jud. Bihor, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.603, 

jud.Timiș, în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care transmite soților Grigorescu Ana-

Maria, identificată prin C.I. seria TZ nr.322000, având CNP 2750815353951, născută în Orașul 

Năsăud, Județul Bistrița Năsăud, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.184, Județul Timiş și 

Grigorescu Constantin, identificat prin C.I. seria TZ nr.286005, având CNP 1750419333222, născut 

în Comuna Marginea, Județul Suceava, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.184, Județul Timiş, 

următoarele bunuri imobile: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401596 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1652), având nr.cadastral A1.1 Top: 143-144/a, reprezentând casa 

cu nr.vechi 382 și nr. nou 603, cu teren intravilan în suprafață totală de 959 mp. 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA 

  

                                                                           

Nr.109 din 28.08.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reactualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.08.2017, potrivit Legii nr.153/2017 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.08.2017 se reactualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
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Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.110 din 29.08.2017 
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JUDEŢUL TIMIŞ                      ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.110/29.08.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.08.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017, H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 și H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.000 22,5%  

(675 lei) 

3.675 368 - 4.043 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 1 2.000 7,5% 

(150 lei) 

2.150 - - 2.150 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FCE M 5 1.900 22,5%  

(428 lei) 

2.328 - - 2.328 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - 2.450 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 394 - 4.332 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FCE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - 1.500 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – 

numire pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu data 

de 12.06.2017 – concediu 

pentru creștere copil până 

la vârsta de 2 ani) 

Referent III 

asistent 
FPE M 1 - - - - - - 

VACANT  

pe perioadă 

determinată   

Referent III 

asistent 
FPE M - 1.932 - 1.932 - - 1.932 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - 2.027 

 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - 2.113 

 

 
 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - 

 

 

 

X. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

18. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 - 2.652 2.652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. LEZEU 

Anișoara-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

2. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - - - - - - - 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, doamnei Burada Adina pentru 

minora cu handicap grav Burada Diana-Simona 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

           - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3049/28.08.2017 depusă de doamna Burada 

Adina, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.574, Județul Timiș, prin care optează și solicită acordarea 

indemnizației lunare pentru minora cu handicap grav Burada Diana-Simona; 

- referatul nr.3052/29.08.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural – 

cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.4/24.08.2017 emis de Consiliul Județean Timiș – 

Comisia pentru Protecția Copilului, valabil până la data de 24.08.2018;  

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art.42 alin.4, ale art.43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile Legii nr.153/2007 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

          Art.1. Începând cu data 01.09.2017 (luna următoare depunerii cererii) și până la data de 

01.09.2018 (luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au 

dus la stabilirea dreptului), se acordă doamnei Burada Adina pentru minora cu handicap grav Burada 

Diana - Simona, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.574, Județul Timiș și identificată prin CNP 

2890625352308, indemnizația lunară în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006. Cuantumul 

indemnizației lunare este de 1.065 lei.   

 Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează secretarul comunei Dumitraş Angelica, 

doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal şi doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural 

– cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul primăriei; 

- Celei în cauză. 
 

           PRIMAR,           AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                           Secretar  Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ  ANGELICA 

Nr.111 din 29.08.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 3052 / 29.08.2017 

 

 
 

 
REFERAT 

 
 

 
 

Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social, în cadrul compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, ca urmare a 

cererii doamnei Burada Adina, în calitate de mamă a persoanei cu handicap grav BURADA 

DIANA-SIMONA, cerere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3049/29.08.2017, 

propun acordarea indemnizației lunare către doamna BURADA ADINA pentru minorul cu 

handicap grav BURADA DIANA-SIMONA pe perioadă determinată începând cu data 

01.09.2017 (luna următoare depunerii cererii) și până la data de 01.09.2018 (luna următoare 

celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea 

dreptului) potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.4/24.08.2017 emis de 

Consiliul Județean Timiș - Comisia pentru protecția copilului și în conformitate cu prevederile 

Legii nr.448/2006, având în vedere faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

 

 

 
 

REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind modificarea titularului de ajutor social din Colompar Gheorghe  în Lăcătuș Ana 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

            - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2937/24.08.2017 depusă de doamna Lăcătuș Ana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.778 în 

fapt, prin care solicită schimbarea titularului de ajutor social în dosarul nr.3/20.08.2012; 

- ancheta – socială întocmită la data de 24.08.2017 de doamna Fanu Mărioara Anișoara, 

referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- referatul înregistrat sub nr.3043/28.08.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara 

Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

          - prevederile art.14 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D  I S  P  U  N  E: 
 

           Art.1. Începând cu data de 01.09.2017, se modifică titularul de ajutor social în dosarul 

nr.3/20.08.2012, respectiv titularul Colompar Gheorghe (cu domiciliul în Comuna Pesac, 

nr.778, Jud.Timiș, având CNP 1771111353977) se înlocuiește cu noul titular doamna Lăcătuș 

Ana, domiciliată în Comuna Pesac nr.778, având CNP 2770909353949. 
 Art.2. Cuantumul ajutorului social în suma de 600 Ron rămâne nemodificat.  

Art.3. Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către 

A.J.P.I.S. Timiș.  

Art.4. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării pe 

calea contenciosului administrativ. 

Art.5.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primariei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 

 

                  PRIMAR,                 AVIZAT  
                 TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună,  

                                                                                                       DUMITRAŞ ANGELICA  

 

    

Nr. 112 din 29.08.2017 
 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360A,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360A, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare: 3043 /28.08.2017 

 
                                                

 

 

 

 

 

R E F E  R A T 

 
 

 

 

              Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin 

prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile legale în vigoare, începând cu luna 

septembrie 2017, propun modificarea titularului de ajutor social din dosarul nr.3/20.08.2012 

în care titular este numitul Colompar Gheorghe,  cu noul titular doamna Lăcătuș Ana. 

 

 

 

 

 

 

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atibuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei titularei de dosar 

 Lipitor Adriana 
 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 
            Având în vedere următoarele: 

 - cerere-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2954/24.08.2017 depusă de către doamna Lipitor Adriana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.68, 

Județul Timiș; 

 - ancheta socială întocmită de către doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social, la data de 24.08.2017, prin care se constată că au intervenit 

modificări în situația familiei solicitantei; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3040/28.08.2017 întocmit de doamna 

Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social; 

- prevederile art.5 și art.23 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G nr.1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizația  lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru 

modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților 

de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 
În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E   : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.09.2017, se modifică cuantumul alocației pentru susținerea 

familiei de la 306 lei la 204 lei, pentru titulara dosarului Lipitor Adriana, având CNP 

2790503353944, domiciliat în Comuna Pesac, nr.68, Județul Timiș.  

Art.2. Plata dreptului prevăzut la art.1 se va face prin mandat poștal de către Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.  

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent 

II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei de susţinere a familiei. 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.113 din 29.08.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3040/28.08.2017 

 
 

 
                                                  

 

 

R E F  E R A T 

 

 

 

 
              Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin 

prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile legale în vigoare, începând cu luna  

septembrie 2017, propun MODIFICAREA cuantumului alocaţiei pentru susținerea 

familiei. 
Modificarea propusă se referă la un  număr de  1 dosar, după cum urmează: 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 
Nr.dosar al 

ASF 

 

CNP Cuantum 
vechi 
-lei- 

Cuantum 
nou 
-lei- 

 
1. LIPITOR ADRIANA 13/11.11.2015 2790503353944 306 204 

 
   

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de 

ajutor social privind pe titulara Ciurar Ileana 

 
        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cerere-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3013/28.08.2017 depusă de către doamna Ciurar Ileana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.882, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social, la data de 28.08.2017; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3042 /28.08.2017 întocmit de 

doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social; 

 - prevederile art.14 alin.1 și alin.3, ale art.14
1
 alin.3 și art.17 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor mtodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, modificată şi completată; 
 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

           Art.1. Începând cu data de 01.09.2017, se modifică componența familiei în dosarul de 

ajutor social privind pe titulara Ciurar Ileana având CNP 2640221267415, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.882, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 4 

persoane la 3 persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul ajutorului social de la suma de 442 Ron 

la suma de 357 Ron. 

          Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.1 se va face prin mandat poștal de către Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează doamna Fanu Mărioara 

Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social, în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

           Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

    - Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

    - Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

    - Doamnei Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de 

lucrător social; 

    - Reprezentantului legal al ajutorului social. 

 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.114 din 30.08.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Telefon/Fax: 0256-382888;e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3042/28.08.2017 

 

 

 
                                                 

 

R E F E R A T 

 

 

 

 
              Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, 

ţinând cont că sunt respectate prevederile legale în vigoare, începând cu luna septembrie 

2017, propun modificarea cuantumului și componența ajutorului social întrucât se modifică 

numărul membrilor familiei, respectiv se micșorează  componența familiei de la 4 persoane la 

3 persoane. 

Modificarea propusă se referă la un  număr de  1 dosar, după cum urmează: 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului de ajutor 

social 

Adresa CNP Cuantum 
vechi 

Cuantum 
nou 

1 CIURAR ILEANA PESAC NR.882 2640221267415 442 357 

 

 
 De menționat că persoana care a ieșit din dosar a decedat la data de 05.08.2017.  

 

 

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atibuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de 

ajutor social privind pe titulara Ciurar Cornelia 

 
        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cerere-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3021/28.08.2017 depusă de către doamna Ciurar Cornelia, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.778B, Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social, la data de 28.08.2017; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3041/28.08.2017 întocmit de 

doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social; 

 - prevederile art.14 alin.1 și alin.3, ale art.14
1
 alin.3 și art.17 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor mtodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, modificată şi completată; 
 

D  I S P  U  N  E: 
 

           Art.1. Începând cu data de 01.04.2017, se modifică componența familiei în dosarul de 

ajutor social privind pe titulara Ciurar Cornelia având CNP 2751202353949, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.778B, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 5 

persoane la 6 persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul ajutorului social de la suma de 527 Ron 

la suma de 564 Ron. 

          Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.1 se va face prin mandat poștal de către Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează doamna Fanu Mărioara 

Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

           Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

    - Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

    - Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

    - Doamnei Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de 

lucrător social; 

    - Reprezentantului legal al ajutorului social. 

   
       

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.115 din 30.08.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Telefon/Fax: 0256-382888;e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3041 /28.08.2017 

 

 

 
                                                  

 

R E F E R A T 

 

 

 

 
              Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social, în cadrul compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin 

prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile legale în vigoare, începând cu luna 

APRILIE 2017, propun modificarea cuantumului și componența ajutorului social întrucât se 

modifică numărul membrilor familiei, respectiv se mărește  componența familiei de la 5 

persoane la 6 persoane. 

Modificarea propusă se referă la un  număr de  1 dosar, după cum urmează: 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului de ajutor social 

Adresa CNP Cuantum 

vechi 

Cuantum 

nou 

1 CIURAR CORNELIA PESAC 

778/B 

2751202353949 527 564 

 

 
 De menționat că persoana care a venit în familia doamnei CIURAR CORNELIA este 

fiica acesteia născută la data de 01.03.2017. 

 

 

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 



D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea componenței familiei, precum și a cuantumului alocaţiei pentru 

susţinerea familiei titularului de dosar Ciurar Traian 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3020/28.08.2017 depusă de către domnul Ciurar Traian, domiciliat în Comuna Pesac, nr.882, 

Județul Timiș; 

 - ancheta socială întocmită de către doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social, la data de 28.08.2017; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3037/28.08.2017 întocmit de doamna 

Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social;  

- prevederile art.5 și art.23 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G nr.1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind 

concediul și indemnizația  lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru 

modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților 

de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E   : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.04.2017, se modifică componența familiei în dosarul  alocaţiei 

pentru susţinerea familiei privind pe titularul Ciurar Traian, având CNP 1851216011847, 

domiciliat în Comuna Pesac, nr.778B, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor 

familiei de la 5 persoane la 6 persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei de la 

suma de 246 Ron la suma de 328 Ron. 

 Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.1 se va face prin mandat poștal de către Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.  

Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează doamna Fanu Mărioara Anișoara, 

referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social,  în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei de susţinere a familiei. 
 
 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.116 din 30.08.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 
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R E F E R A T 

 

 

 

 
              Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social, în cadrul compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, 

ţinând cont că sunt respectate prevederile legale în vigoare, începând cu luna  APRILIE 2017, 

propun MODIFICAREA componenței și cuantumului alocaţiei pentru susținerea familiei, 

întrucât se modifică numărul membrilor familiei. 

Modificarea propusă se referă la un  număr de  1 dosar, după cum urmează: 

 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 
Nr.dosar al 

ASF 

 

CNP Cuantum 
vechi 
-lei- 

Cuantum 
nou 
-lei- 

 
1. CIURAR TRAIAN 10/21.08.2012 1851216011847 246 328 

 

 De menționat că persoana care a venit în familia domnului CIURAR TRAIAN este fiica 

acestuia născută la data de 01.03.2017. 

 
   

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 



1 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și doamna 

Tirla Loredana-Alina, având funcţia de asistent personal  

 

 
           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

           Având în vedere următoarele: 

    - cererea doamnei Tirla Loredana-Alina înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3141/06.09.2017 prin care aduce la cunoștință faptul că persoana cu handicap grav Costinaș Paraschiva-

Irina, pe care o avea în îngrijire în calitate de asistent personal, a decedat la data de 29.08.2017; 

   - referatul nr.3169 din 11.09.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural 

cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

     - Certificatul de încadrare în grad de handicap Nr.2873/24.07.2015 eliberat de Consiliul Judeţean 

Timiş - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap privind pe numita Paraschiva-Irina; 

 - Contractul individual de muncă înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.369/31.01.2017, 

încheiat pe perioadă nedeterminată între doamna Tirla Loredana-Alina și Comuna Pesac;        

           -  Dispoziția nr.14 din 31.01.2017 privind angajarea în funcția de asistent personal a doamnei Tirla 

Loredana-Alina pentru persoana cu handicap grav Costinaș Paraschiva-Irina;                                                               

 - Certificatul de deces Seria DC Nr.959429 emis la data de 30.08.2017 de către SPCLEP Pesac, 

document reprezentând Actul de deces nr.14/30.08.2017; 

 - prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.5 alin.4 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.55 lit.a și art.56 alin.1 lit.g din Legea nr.53/2003 privind  Codul Muncii, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D    I    S    P    U    N   E : 
 

 

 Art.1. Începând cu data de 30.08.2017, încetează de drept contractul individual de muncă încheiat 

pe perioadă nedeterminată între doamna Tirla Loredana-Alina și Comuna Pesac, contract înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.369/31.01.2017.        

 

Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei, doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil şi doamna Fanu Anișoara-Mărioara, 

referent II cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

 Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Dumitraş Angelica, responsabil REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Tirla Loredana-Alina. 

 

 
 

           PRIMAR,              AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună, 

                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr.117 din 11.09.2017 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 3169 / 11.09.2017 

 

 

 

 

 

R E F E R A T  

 

 

 
 

 Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac prin prezenta vă aduc la cunoștință că la data de 06.09.2017 

doamna TIRLA LOREDANA-ALINA, în calitate de asistent personal, ne-a adus la cunoștință faptul 

că persoana cu handicap grav Costinaș Paraschiva-Irina, pe care o avea în îngrijire, a decedat la data 

de 29.08.2017 potrivit Certificatului de deces Seria DC Nr.959429 emis la data de 30.08.2017 de către 

SPCLEP Pesac, document reprezentând Actul de deces nr.14/30.08.2017. 

Din aceste considerente, propun ca începând cu data de 30.08.2017 să fie încetat contractul 

individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între doamna Tirla Loredana-Alina, în calitate 

de asistent personal și Comuna Pesac. 

                                                                           

 

 

REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

 FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 

 

 

 

 
 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 30.08.2017 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.117/11.09.2017 privind încetarea 

contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și doamna Tirla Loredana-Alina, având 

funcţia de asistent personal; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 30.08.2017, se actualizează statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.118 din 11.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.118/11.09.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 30.08.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017 
 

 

 

ASISTENŢII PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 
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11. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

12. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

13. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

16. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

17. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

18. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

19. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

20. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

21. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

 

 
        PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL      TRIFA LILIANA-NICOLETA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea de drept a indemnizației lunare acordate, conform Legii nr.448/2006, persoanei 

cu handicap grav – Tântar Ioan 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.3174/11.09.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, 

referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.1207/04.04.2017 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- Certificatul de deces Seria DC Nr.957701 emis la data de 05.09.2017 de către Municipiul 

Timișoara – Direcția de Evidență a Persoanelor, document reprezentând Actul de deces 

nr.3494/05.09.2017; 

- prevederile art.57 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției nr.59/06.06.2017 privind acordarea indemnizației lunare, conform 

Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Tântar Ioan; 

 În temeiul art.63 și art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, 

republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, încetează plata indemnizației lunare pentru persoana 

cu handicap grav Tântar Ioan, având CNP 1450326353950, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, 

nr.900, Jud.Timiș, indemnizație acordată în baza Legii nr.448/2006. Motivul încetării plății este acela 

că persoana cu handicap grav a decedat la data de 04.09.2017. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Trifa-Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.3.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa-Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil. 

 
                                                                                                

                     PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                        DUMITRAȘ ANGELICA  

 

 Nr.119 din 11.09.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 3174 / 11.09.2017 

 

 

 
R E F E R A T 

 

 
 

Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precizez faptul că, urmare a convorbirilor telefonice 

purtate cu doamna doamna Maria (în calitate de soră a numitului Tântar Ioan-persoană care 

figurează în evidențele instituției noastre ca fiind persoană cu handicap grav), ne-a fost 

comunicat la data de 11.09.2017, prin fax, certificatul de deces Seria DC Nr.957701 emis la data 

de 05.09.2017 de către Municipiul Timișoara – Direcția de Evidență a Persoanelor, document 

reprezentând Actul de deces nr.3494/05.09.2017 din care rezultă că la data de 04.09.2017 

domnul TÂNTAR IOAN, persoană cu handicap grav, a decedat, motiv pentru care propun 

încetarea indemnizației lunare acordate acestuia începând cu 01.10.2017, conform art.57 alin.5 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

 

 
REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 01.10.2017 

 

 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.119/11.09.2017 privind încetarea de drept a indemnizației lunare, 

conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav – Tântar Ioan; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu 

luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu 

handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.120 din 11.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.120/11.09.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.10.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1.  HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

3. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

4. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

5. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

6. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

7. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

8. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

9. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

10. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

11. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

       

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

            



 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind desemnarea responsabilului de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități de la nivelul 

unității administrativ-teritoriale - Comuna Pesac 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

 - adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 

nr.57582/10.08.2017 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3046/28.08.2017; 

- prevederile art.3, art.13-14, art.17-18, art.20, art.22, art.23-25, art.41-43, art.57, art.61, art.68 

alin.1, art.68 alin.2 lit.c, art.68 alin.3-4, art.73, art.78-80 din O.A.P. nr.1985/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități grad 

de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și 

în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

- prevederile art.113 alin.4 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Începând cu data de 11.09.2017, se desemnează doamna Fanu Marioara-Anișoara, 

referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, ca 

responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități de la nivelul unității administrativ-

teritoriale - Comuna Pesac, pentru care Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat un Certificat de 

încadrare în grad de handicap și a aprobat un Plan de abilitare-reabilitare (PAR). 

 Art.2. Atribuţiile prevăzute la art.1 sunt reglementate prin O.A.P. nr.1985/2016 și vor fi 

cuprinse în fişa postului persoanei desemnate RCP, fișă care i se va înmâna personal pe bază de 

semnătură. 

        Art.3.  Prezenta Dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- D.G.A.S.P.C. Timiș; 

- Doamnei Fanu Marioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celei în cauză. 

 

                PRIMAR,                            AVIZAT  

        TOMA  CORNEL                                                                      Secretar Comună,  

                                                                                                       DUMITRAȘ ANGELICA 

 

 

Nr. 121 din 11.09. 2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 











1 

ANEXĂ 

                    La Dispoziția nr.121/11.09.2017 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I   Ş 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   P E S A C 
Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256-382888, E-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

Primăria PESAC   jud. Timiş                                      Aprobat
1
 

Compartimentul Cultură și Bibliotecă Comunală                        Primar, 

                               TOMA CORNEL                        

 

F I Ş A     P O S T U L U I 

                                                                         Nr. 7/5 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA 

 

Informații generale privind postul 

Denumirea postului: Referent II (cultural) 

Nivelul postului: Personal contractual  

Scopul principal al postului): 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. 

Condiții specifice privind ocuparea postului
2: Nu este cazul.     

Studii de specialitate: Studii medii. 

Perfecţionări (specializări): Nu este cazul. 

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Nu este cazul. 

Limbi străine
3
) (nivel

4
 de cunoaştere): Nu este cazul. 

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Fără antecedente penale care să-l facă nedemn pentru acest 

post şi cu o bună reputaţie morală. 

Cerinţe specifice
5
 (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări): Nu este cazul.    

 

Atribuții
6
): 

 Asigură buna desfăşurare a activităţilor din cadrul Căminului cultural Pesac. 

 Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din incinta Căminului cultural Pesac. 
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 Propune în fiecare an Consiliului Local Pesac programul din cuprinsul Agendei Culturale a 

Comunei Pesac. 

 Ţine evidenţa şi răspunde de obiectele aflate pe inventarul Căminului Cultural Pesac şi a 

Bibliotecii comunale. 

 Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din Biblioteca comunală. 

 Ţine evidenţa colecţiilor în Registrul R.M.F. a colecţiilor din bibliotecă şi asigură păstrarea în 

bune condiţii a acestora. 

 Efectuează casări pentru cărţile uzate. 

 Îndeplineşte orice activitate pentru recuperarea cărţilor împrumutate şi nerestituite. 

 Participă în mod regulat la şedinţele organizate de către Biblioteca Judeţeană Timiş. 

 Coordonează şi programează cu acordul Primăriei Comunei Pesac diverse evenimente care să se 

desfăşoare în incinta Căminului cultural, cum ar fi: nunţi, botezuri, spectacole etc. 

 Îndeplinește și atribuţii de bibliotecar, asigurând funcţionarea în bune condiţii a bibliotecii, 

păstrarea optimă a tuturor cărţilor, documentaţiilor şi a materialelor aflate în biblioteca comunei;  

din această calitate va avea următoarele atribuții: 

o Ţine evidenţa colecţiilor în Registrul R.M.F. (registrul de mişcare a fondurilor) a 

colecţiilor din bibliotecă şi asigură păstrarea în bune condiţii a acestora; 

o Ţine evidenţa şi răspunde de obiectele aflate pe inventarul  Bibliotecii comunale; 

o Îndeplineşte orice activitate pentru recuperarea cărţilor împrumutate şi nerestituite; 

o Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din Biblioteca comunală; 

o Efectuează casări pentru cărţile uzate; 

o Participă în mod regulat la şedinţele organizate de către Biblioteca Judeţeană Timiş; 

o Îndeplineşte orice activitate în legătură cu Biblioteca comunală. 

 Este obligat să se se prezinte la serviciu, la ora fixată în program, în stare bună fizică şi psihică, în 

ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit. 

 Este înlocuitorul funcționarului public cu atribuții pe linie de impozite și taxele la nivelul 

instituției, atunci când acesta lipsește din instituție. 

 Este înlocuitorul funcționarului public cu atribuții pe linie de asistență socială la nivelul 

instituției, pentru perioada în care acesta se află în concediu pentru creștere copil în vârstă de 

până la doi ani. În acest sens, are următoarele atribuții: 

 Realizează activitatea Compartimentului de Asistenţă socială la nivelul instituţiei publice. 

 Îndeplineşte activităţile cu caracter social din cadrul instituţiei publice din care face parte. 

 Avizează pentru conformitate actele care implică caracterul social sau de asistenţă socială. 
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 Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu a compartimentului de asistenţă socială, dând un 

raport semestrial despre situaţia reală de fapt, primarului sau, după caz, viceprimarului şi 

funcţionarului public de conducere. 

 Este desemnată persoană responsabilă cu implementarea Planului anual european de 

distribuţie de ajutoare - produse alimentare - provenind din stocurile de intervenţie 

comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România - PEAD. 

 Este desemnată responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități pentru care 

Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat un Certificat de încadrare în grad de handicap și a 

aprobat un Plan de abilitare-reabilitare (PAR), în acest sens având următoarele atribuții:   

 efectuează evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, la prima încadrare 

sau orientare școlară/profesională și procedează la informarea obligatorie a părinților 

cu privire la drepturi și identificarea situațiilor de urgență; 

  efectuează evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în 

ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;  

 asigură informarea și sprijinul acordat părinților/reprezentantului legal cu privire la 

procedurile de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap / orientarea 

școlară și profesională, a drepturilor, facilităților și a serviciilor, conform legislației în 

vigoare; 

 înmânează celor care solicită modelul cererii-tip pentru evaluarea complexă și 

încadrarea în grad de handicap; 

 acordă sprijin părinților pentru înscrierea copilului cu dizabilități la medicul de 

familie; 

 comunică părinților/reprezentantului legal care sunt documentele lipsă din dosarul 

depus inițial de aceștia; 

 contractează serviciul de transport la unitatea sanitară abilitată pentru copiii 

nedeplasabili la solicitarea medicului de familie (în situațiile menționate în protocolul 

încheiat între Consiliul Județean Timiș - Direcția de Sănătate Publică Timiș - 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș); 

 identifică o soluție de transport la unitatea sanitară abilitată pentru evaluarea copiilor 

din familii cu venituri insuficiente (menționate în ancheta socială-venit minim garantat 

sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac dovada că nu realizează venituri 

pe baza unei adeverințe de la ANAF); 
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 programarea copiilor la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în cazul familiilor cu 

venituri insuficiente sau aflate în imposibilitatea de a se programa); 

 identifică o soluție de transport a copiilor cu grad mediu sau ușor de handicap din 

familii cu venituri insuficiente la sediile serviciilor cuprinse în Planul de Abilitare - 

Reabilitare; 

 asigură monitorizarea Planului de Abilitare – Reabilitare pentru copiii din familie și 

implicit asigură: încheierea contractului cu familia și a rapoartelor de monitorizare; 

raportul de monitorizare pentru copilul cu dizabilități din familie se completează  

semestrial conform modelului prevăzut de Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, 

Anexa nr.17; termenul semestrial va decurge de la data eliberării certificatului de 

încadrare în grad de handicap; 

 acordă sprijin părinților/reprezentantului legal cu privire  la identificarea serviciilor 

de recuperare/abilitare –reabilitare, facilitarea accesului la serviciile cuprinse în 

Planul de Abilitare – Reabilitare, participarea la identificarea măsurilor de sprijin 

pentru promovarea educației incluzive; 

 efectuează vizite de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de 

caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau a 

Responsabilului de caz servicii psihoeducaționale; 

 colaborează cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a 

Copilului cu Dizabilități din cadrul DGSSPC Timiș, Responsabilul de caz servicii 

psihoeducaționale; 

 notifică Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități și/sau Serviciul de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în evidențele cărora se află copilul, 

atunci când familia își schimbă  domiciliul în alt județ; 

 notifică managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități în situația în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în 

grad de handicap înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului emis 

anterior, la cererea părintelui/reprezentantul legal, dacă s-au schimbat condițiile 

pentru care s-a eliberat certificatul anterior, situație în care Responsabilul de Caz 

Prevenire (RCP) care monitorizează cazul, transmite managerului de caz evaluarea 

complexă, Raportul de monitorizare a copilului și familiei. 

 Ține evidenţa vechimii în muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Urmăreşte derularea în bune condiţii şi la timp a activităţilor cu caracter social. 
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 Ţine la zi evidenţa angajaţilor ca asistent personal a persoanelor cu handicap, putând notifica 

părţilor implicate expirarea contractelor de muncă şi a cere îndeplinirea condiţiilor legale în 

termen util. 

 Întocmeşte situaţiile cu specificul protecţiei sociale care sunt necesare şi pertinente instituţiei 

din care face parte sau instituţiilor cu care există relaţii de colaborare, subordonare sau tutelă 

administrativă.  

 Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi a persoanelor care sunt 

beneficiare de alte programe sau măsuri de protecţie socială de pe raza administrativă a 

autorităţii publice din cadrul căreia face parte.  

 Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiarii de ajutor social şi o depune spre aprobare 

Primarului. 

 Întocmeşte anchetele sociale ori de câte ori este necesar sau când se solicită de către 

conducerea instituţiei publice din care face parte. 

 Întocmeşte documente privind autoritatea tutelară, ocrotirea minorilor şi a persoanelor cu 

handicap. 

 Întocmeşte lunar situaţia persoanelor neasigurate din familiile beneficiare de ajutor social. 

 Întocmeşte actele privind alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi complementară. 

 Întocmeşte dosare privind alocaţiile de stat. 

 Întocmeşte actele necesare privind dosarul profesional pentru asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav. 

 Întocmeşte contractul de muncă pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Ajută la întocmirea dispoziţiilor pentru dosarele de ajutor social, asistenţi personali, alocaţia de 

susţinere pentru familia monoparentală etc.  

 Întocmeşte rapoarte lunare. 

 Întocmeşte adrese lunare şi borderouri de înaintare a alocaţiilor de stat, monoparentale, 

complementare. 

 Întocmeşte raportul statistic lunar privind ajutorul social. 

 Propune primarului angajarea asistenţilor personali pentru posturile vacante. 

 Urmăreşte acţiunea plăţii către asistenţii personali. 

 Asistă persoanele vârstnice la semnarea contractului de întreţinere, conform Legii nr.17/2001. 

 Eliberează adeverinţe de ajutor social. 

 Afişează lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local; 
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 Afişează planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.6 alin.7 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Stabileşte orele de muncă prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (calcularea acestora proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă); 

 Asigură şi efectuează transmiterea documentelor prevăzute la art.6 alin.8 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local, precum şi lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a 

persoanelor care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local către Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a 

Consiliului local Pesac, în termenul stipulat de lege ; 

 Efectuează anchete sociale la termenele stabilite prin actele normative în vigoare, în vederea 

urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social; 

 Propune primarului suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în 

care s-a constatat neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei de a depune, în 

termenul legal, la Primăria Comunei Pesac o declaraţie pe propria răspundere privind 

componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă 

eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe 

venit; 

 Propune primarului emiterea unor noi dispoziţii scrise, în cazul în care constată situaţii ce 

conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social; 

 Urmăreşte şi verifică respectarea prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv verifică dacă persoanele apte de muncă şi 

pentru care se acordă ajutorul social au prezentat dovada cu acte, în fiecare lună, că îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la art.7 alin.1 al aceleiaşi legi şi propune sau nu suspendarea dreptului la 

ajutor social; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş a 

tuturor dispoziţiilor primarului privind ajutorul social prevăzute la art.13, art.14 alin.3, art.14
1
 

alin.5-6 şi art.20 în termenul prevăzut la art.13
1
 alin.3, pe bază de borderou; 

 Face verificări în situaţia în care agenţia teritorială constată că s-a stabilit un cuantum eronat al 

ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale 

returnate pentru titularul ajutorului social; 
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 Soluţionează, în baza unui referat înaintat primarului, toate cererile de acordare a ajutorului 

social, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora; în acest sens, în mod 

obligatoriu, va efectua o anchetă socială pentru fiecare caz în parte, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii; ancheta socială se va întocmi potrivit modelului 

aprobat prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările;  

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, propune, în scris şi 

motivat, primarului emiterea dispoziţiei de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul 

social; de asemenea, prezintă în scris şi detaliat modul de calcul a cuantumului ajutorului social 

pentru fiecare cerere; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către solicitanţi a tuturor dispoziţiilor primarului privind 

acordarea/neacordarea, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutorul social în termen de 

maximum 5 zile de la data emiterii fiecărei dispoziţii. 

 Este persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac,  

 Prezintă secretarului comunei, lunar sau ori de câte ori este nevoie, o situaţie privind:  

1. stadiul de soluţionare a cererilor de acordare a ajutorului social depuse la Primăria 

Pesac pe luna respectivă (cererile se soluţionează în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării); 

2. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării fiecărei cereri şi menţionează dacă s-au emis dispoziţii de către primar 

privind acordarea sau respingerea cererilor de acordare a ajutorului social în termenul 

legal (maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale); 

3. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează la interval de 3 luni sau ori de câte ori este 

nevoie, în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul 

social. 

 Participă la apelul personalului şi la instructajul atenţional de S.S.M. şi P.S.I. 

 Nu se va prezenta la serviciu obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , 

care reduc capacitatea de muncă și atenție. 

 Nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea superiorului 

ierarhic. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii respectă şi aplică cu stricteţe normele de sănătate şi 

securitate a muncii şi normele  P.S.I. 

 Se va prezenta la locul de muncă şi în afara orelor de program dacă este solicitat de conducerea 

instituției sau în caz de forţă majoră. 
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 Participă la instructajul periodic de securitatea muncii, îşi însuşeşte normele şi regulile de 

protecţia muncii, efectuează controalele medicale periodice în conformitate cu cerinţele în 

vigoare.  

 Execută orice alte sarcini de serviciu trasate de superiorul ierarhic. 

 Ori de câte ori consideră necesar informează conducătorul instituţiei publice, în speţă primarul 

sau viceprimarul ori funcţionarul public de conducere, despre situaţia ivită la nivelul comunei din 

punct de vedere al sarcinilor sale de serviciu.  

 Are obligaţia de îndeplini şi orice alte sarcini de serviciu stabilite de conducătorul ierarhic al 

instituţiei publice din care face parte, cu menţiunea ca aceste sarcini să concorde cu prevederile 

legale în vigoare şi regulamentul de funcţionare al Primăriei. 

 Poate propune primarului sau viceprimarului măsuri de eficientizare a muncii şi pentru prevenirea 

unor situaţii de urgenţă cu care ia contact în timpul desfăşurării activităţii zilnice. 

 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului  

1. Denumire: Referent II (cultural). 

2. Clasa: nu e cazul. 

3. Gradul profesional
7
: nu e cazul.  

4. Vechimea în specialitate necesară: conform prevederilor legale.  

 

Limite de competenţă
8
). 

 Nu poate lua nici o decizie referitoare la angajarea responsabilităţii instituţiei publice fără 

acordul expres şi în formă scrisă dat de reprezentantul legal al acesteia. 

 Nu este factor de decizie în cadrul instituţiei publice din care face parte. 

 Are posibilitatea de a face uz de prevederile legale consacrate în domeniu, în situaţia în 

care consideră că i-au fost încălcate unele drepturi.  

Delegarea de atribuţii :  Poate  delega  atribuţiile  mai  sus  menţionate  oricărui  angajat  din 

Compartimentul „Cultură și Bibliotecă comunală”, cerând în prealabil acordul reprezentantului legal 

al instituţiei publice şi a funcţionarului public de conducere, cu condiţia ca delegarea să nu 

contravină prevederilor legale. 

 Sfera relaţională:                                                            

Intern:                                                                        

a) Relaţii ierarhice:                                                          

  - subordonat  faţă de primar sau viceprimar după caz şi faţă de funcţionarul public de conducere pe 

cale administrativă, iar pe cale de execuţie a sarcinilor specifice atribuţiilor de serviciu subordonat 
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viceprimarului.   

  - superior  Nu este cazul. 

b) Relaţii funcţionale:  Colaborare cu toate compartimentele.  

c) Relaţii de control: Nu este cazul.  

d) Relaţii de reprezentare:  Cele stabilite de către reprezentantul legal al instituţiei publice.     

Extern:                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Nu este cazul.  

b) cu organizații internaționale:  Nu este cazul.  

c) cu persoane juridice private:  În relaţiile de serviciu stabilite conform fişei postului şi altor 

prevederi legale sau atribuţii stabilite de către superior. 

 

 

Întocmit de
9:

                                              

1. Numele și prenumele: DUMITRAȘ ANGELICA                         

2. Funcția publică de conducere: secretar comună 

3. Semnătura: _____________                                                   

4. Data întocmirii: 11.09.2017         

       

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului,                                                          

1. Numele și prenumele: FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA                    

2. Semnătura ______________ 

3. Data: 11.09.2017 

 

Contrasemnează 
10

:                                              

1. Numele și prenumele: LUNGU MIHAIL                         

2. Funcția: viceprimar 

3. Semnătura: ______________                                                   

4. Data: 11.09.2017 

 _______________________________________ 

1) Se va completa cu numele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau 

instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu. 

2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru 

ocuparea funcției publice corespunzătoare. 

3) Dacă este cazul. 

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel 

avansat". 

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții. 

6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice 

corespunzatoare postului. 

7) Se stabilește potrivit prevederilor legale. 

 8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

 9) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului. 

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din H.G. nr.611/2008. 

doc:1080117303/2


 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 20.09.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 20 

septembrie 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 122 din 14.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri 

pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile 

Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada  

1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 

 
 

 Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 
 Având în vedere următoarele: 

 - Lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau 

combustibili petrolieri, listă înregistrată sub nr.3185/11.09.2017 și întocmită de doamna Fanu Marioara-Anișoara, 

în calitate de referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

 -  prevederile art.11 alin.2 și art.25 alin.1-5 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - prevederile art.23 și art.25  din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.a, c și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E    : 
 

 Art.1. (1) Se stabileşte dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit în 

condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 

martie 2018, în sumă lunară de 58 lei, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

          (2) Plata se va efectua o singură dată pentru toată perioada sezonului rece, în luna octombrie 2017, 

persoanelor singure şi familiilor nominalizate în Anexa nr.1. 

         (3) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se va 

efectua prin casieria primăriei la data de 15.10.2017, pentru toată perioada sezonului rece. 

 Art.2.  În cazul în care plata ajutorului social se suspendă sau încetează în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 

martie 2018 pentru persoanele singure şi familiile cuprinse în Anexa nr.1, suma acordată ca şi ajutor pentru 

încălzirea locuinţei se va recupera. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

Comunei Pesac, doamna Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social și 

Compartimentul Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.4. Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Compartimentului Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social; 

- Beneficiarilor. 
 

              PRIMAR,                     AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                     Secretar Comună, 

                                                                                        DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 123 din 14.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ  

COMUNA PESAC 

Nr.3185/11.09.2017 
 

L I S T A 
 

privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri  

pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018 
 

Nr. 

crt. 

Numele și  Prenumele titularului CNP Nr.dosar ajutor 

social 
 

Adresa 

PESAC NR. 

Nr.membri 

în familie 

Cuantumul pentru  

perioada  

01.11.2017  

- 31.03.2018 

(lei) 

1 Atyim Arnold 1940107350056 3/24.07.2014 882 4 290 

2 Atyim Roxana -Denisa 2920326350081 2/25.02.2015 898/A 5 290 
3 Botoi Georgeta 2790825353951 23/30.11.2011 778/A 8 290 
4 Ciurar Ileana 2640221267415 5/03.02.2011 882 3 290 
5 Ciurar Cornelia 2751202353949 15/04.02.2011 778/B 6 290 
6 Ciurar Jica 1801228011855 1/19.03.2012 883 9 290 
7 Colompar Nicoleta - Laura 2820502352308 2/20.08.2012 841 5 290 
8 Covaci Cristina - Mihaela 2870713352304 3/27.04.2015 899 9 290 
9 Dragoi Ioan Dorin 1851023355986 8/03.02.2011 318 4 290 

10 Dragoi Ilie 1540306353958 13/04.02.2011 729 2 290 
11 Dragoi Magda 2760709352351 1/22.02.2013 897 8 290 
12 Lacatus Ecaterina Elena 2890329352295 9/04.02.2011 783 7 290 

13 Lacatus Iasmina 2910317355987 2/24.11.2016 782 6 290 
14 Lăcătuș Ana 2770909353949 3/20.08.2012 778 7 290 
15 Mandici Vasile 1590723333257 1/21.02.2017 115 2 290 
16 Miloș Mărioara 2560706353977 1/23.01.2014 762 1 290 
17 Miucin  Maria 2661121353945 1/13.09.2016 214 1 290 
18 Novac Emilia 2610610353943 4/24.07.2014 782 4 290 
19 Novac Mihaela 2921007352300 5/26.08.2014 783/A 5 290 
20 Radu Vioara 2591219353943 11/04.02.2011 765 2 290 
21 Raica Eleonora 2280309353943 10/04.02.2011 230 1 290 
22 Stanici Florin 1860921352151 7/24.11.2014 895/A 1 290 
23 Stefan Marioara 2680217353945 1/03.02.2011 732 1 290 
24 Stoisin Valeria 2620320353962 53/17.05.2017 314 1 290 
25 Timiș Ioana 2570329241333 4/28.05.2015 150 1 290 

 

   PRIMAR                                                                                                 REFERENT II - CULTURAL 

                      TOMA CORNEL                                                                          lucrător delegat cu atribuții de lucrător social 

                                                                                                                                                       FANU MĂRIOARA ANIȘOARA 

 



                                                                                                                                                                                   

                    ANEXA Nr.1 
                                                                                                                     La Dispoziția Nr.123 / 14.09.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 

 

L I S T A  
privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada 

sezonului rece 1 Noiembrie 2017 – 31 Martie 2018 
 

Nr. 

crt. 

Numele și  Prenumele titularului CNP Nr.dosar ajutor 

social 
 

Adresa 

PESAC NR. 

Nr.membri 

în familie 

Cuantumul pentru  

perioada  

01.11.2017  

- 31.03.2018 

(lei) 

1 Atyim Arnold 1940107350056 3/24.07.2014 882 4 290 

2 Atyim Roxana -Denisa 2920326350081 2/25.02.2015 898/A 5 290 
3 Botoi Georgeta 2790825353951 23/30.11.2011 778/A 8 290 
4 Ciurar Ileana 2640221267415 5/03.02.2011 882 3 290 
5 Ciurar Cornelia 2751202353949 15/04.02.2011 778/B 6 290 
6 Ciurar Jica 1801228011855 1/19.03.2012 883 9 290 
7 Colompar Nicoleta - Laura 2820502352308 2/20.08.2012 841 5 290 
8 Covaci Cristina - Mihaela 2870713352304 3/27.04.2015 899 9 290 
9 Dragoi Ioan Dorin 1851023355986 8/03.02.2011 318 4 290 

10 Dragoi Ilie 1540306353958 13/04.02.2011 729 2 290 
11 Dragoi Magda 2760709352351 1/22.02.2013 897 8 290 
12 Lacatus Ecaterina Elena 2890329352295 9/04.02.2011 783 7 290 

13 Lacatus Iasmina 2910317355987 2/24.11.2016 782 6 290 
14 Lăcătuș Ana 2770909353949 3/20.08.2012 778 7 290 
15 Mandici Vasile 1590723333257 1/21.02.2017 115 2 290 
16 Miloș Mărioara 2560706353977 1/23.01.2014 762 1 290 
17 Miucin  Maria 2661121353945 1/13.09.2016 214 1 290 
18 Novac Emilia 2610610353943 4/24.07.2014 782 4 290 
19 Novac Mihaela 2921007352300 5/26.08.2014 783/A 5 290 
20 Radu Vioara 2591219353943 11/04.02.2011 765 2 290 
21 Raica Eleonora 2280309353943 10/04.02.2011 230 1 290 
22 Stanici Florin 1860921352151 7/24.11.2014 895/A 1 290 
23 Stefan Marioara 2680217353945 1/03.02.2011 732 1 290 
24 Stoisin Valeria 2620320353962 53/17.05.2017 314 1 290 
25 Timiș Ioana 2570329241333 4/28.05.2015 150 1 290 

 

   PRIMAR                                                                                                 REFERENT II - CULTURAL 

                      TOMA CORNEL                                                                          lucrător delegat cu atribuții de lucrător social 

                                                                                                                                                       FANU MĂRIOARA ANIȘOARA 



  

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind rectificarea actului de naștere nr. 22 din 25 august 1941 al  

doamnei  POPOVICI  FLOAREA 
                                                   

 

  

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- cererea  înregistrată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac – 

Compartimentul de Stare Civilă sub nr. 15143 din 29.08.2017, însoţită de actele doveditoare depuse  la 

dosar, prin care doamna MUREȘAN FLOAREA (fostă POPOVICI ), domiciliată în com. Pesac, nr. 

578, Judeţul Timiş, solicită rectificarea actului de NAȘTERE nr.22/25.08.1941 privind pe  POPOVICI  

FLOAREA,  în sensul că la rubrica ,,prenumele mamei“, să se treacă ,,IULIANA - ANA “ în loc de 

,,ELENA“, aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate; 

- prevederile actului de naștere  nr. 22  din 25 august 1941 privind pe POPOVICI  FLOAREA; 

- referatul nr. 15143 din 31 august 2017 întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat, referat care a 

fost avizat favorabil de către Consiliul Județean Timiș-Direcția de Evidență a Persoanelor–Serviciul de 

Stare Civilă prin adresa nr. 11353/R/12.09.2017 înregistrată la SPCLEP Pesac-Starea Civilă sub nr. 

15157/18.09.2017; 

- dispoziţiile cuprinse în art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.63 şi al art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Se rectifică Actul de NAȘTERE nr. 22 din 25 august 1941 al numitei POPOVICI  

FLOAREA, fiica lui IOAN și a ELENA, născută la data de 24 august 1941,  în localitatea PESAC, 

județul TIMIȘ, în sensul că la rubrica „Prenumele mamei” să se treacă „IULIANA - ANA” în loc de 

„ELENA”, cum din  eroare s-a trecut. 

 Art.2. Doamna Miloș Monica, ofiţer de stare civilă delegat din cadrul SPCLEP Pesac, va duce la 

îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la  

Judecătoria Sânnicolau-Mare, Judeţul Timiş. 

 Art.4.  Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării către petent şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş; 

- Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- Doamnei Mureșan Floarea. 

 

            PRIMAR,                       AVIZAT  

     TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  

  

Nr. 124 din 18.09.2017   

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



  

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind rectificarea actului de căsătorie nr. 15 din 5 septembrie 1960 al soților  

MUREȘAN  MIHAI  şi  POPOVICI  FLOAREA 
           

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- cererea  înregistrată la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac – 

Compartimentul de Stare Civilă sub nr. 15151 din 01.09.2017, însoţită de actele doveditoare depuse la 

dosar, prin care doamna MUREȘAN FLOAREA, domiciliată în com. Pesac, nr. 578, judeţul Timiş, 

solicită rectificarea actului de CĂSĂTORIE nr. 15/05.09.1960 privind pe  MUREȘAN MIHAI cu 

POPOVICI FLOAREA, în sensul că la rubrica ,,prenumele mamei soţiei “să se treacă ,,IULIANA - 

ANA “ în loc de ,,ELENA“ aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate; 

- prevederile actului de căsătorie nr. 15 din 5 septembrie 1960 privind pe MUREȘAN  

MIHAI și  POPOVICI  FLOAREA; 

 - referatul nr. 15151 din 4 septembrie 2017 întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat, referat 

care a fost avizat favorabil de către Consiliul Județean Timiș-Direcția de Evidență a Persoanelor–

Serviciul de Stare Civilă prin adresa nr. 11354/R/12.09.2017 înregistrată la SPCLEP Pesac - Starea 

Civilă sub nr. 15158/18.09.2017; 

- dispoziţiile cuprinse în art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.63 şi al art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Se rectifică Actul de CĂSĂTORIE nr. 15 din 5 septembrie 1960 al numiților 

MUREȘAN  MIHAI, fiul lui - şi al Mureșan Victoria, cu POPOVICI FLOAREA, fiica lui                           

Popovici Ioan și a Popovici Elena, căsătoriți la data de 5 septembrie 1960, în localitatea PESAC, 

județul TIMIȘ, în sensul că la rubrica „Prenumele mamei soției” să se treacă „IULIANA - ANA” în 

loc de „ELENA”, cum din  eroare s-a trecut. 

 Art.2. Doamna Miloș Monica, ofiţer de stare civilă delegat din cadrul SPCLEP Pesac, va duce 

la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la  

Judecătoria Sânnicolau-Mare, judeţul Timiş. 

 Art.4.  Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării către petent şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş; 

- Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- Doamnei Mureșan Floarea. 

 

            PRIMAR,                       AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  

  

Nr. 125 din 18.09.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea Planului de servicii întocmit minorului LIPITOR PAUL-BENIAMIN 

 

 

 

             Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş ; 

             Având în vedere următoarele: 

- adresa nr. 58044/11.08.2017 a D.G.A.S.P.C. Timiș - Serviciul de Prevenție și Intervenție în 

Urgență înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2903/23.08.2017; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3260/19.09.2017, referatul 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3261/19.09.2017, precum și Planul de servicii privind pe 

minorul Lipitor Paul-Beniamin înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3262/19.09.2017, acte 

întocmite de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- prevederile art.4 lit.f și ale art.39-40 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului individualizat de protecție; 

- prevederile H.G. nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 

obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați 

în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități 

sanitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.2, art.63 alin.5 lit.a,c și art.68 din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Se aprobă Planul de servicii privind pe minorul Lipitor Paul-Beniamin, având CNP 

5020222352291, domiciliat în Comuna Pesac, nr. 68, Judeţul Timiş, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Fanu 

Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 Art.3.  Prezenta Dispoziţie  se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;            

- Doamnei Lipitor Adriana, mama minorului Lipitor Paul-Beniamin. 

 

             PRIMAR,                     AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                    Secretar comună, 

                                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 126 din 19.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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                                                                                                                                              ANEXA Nr.1 

                                                                                              La Dispoziția nr. 126 din 19.09.2017 

 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 

P L A N U L    D E   S E R V I C I I 
Nr.3262 / 19.09.2017 

 

 
 

 

Data realizării/revizuirii Planului de servicii: 19.09.2017 

Nr.de înregistrare al cazului: 2903/23.08.2017 

 

 

A. DATE DESPRE CAZ 

1. Numele și prenumele copilului: Lipitor Paul-Beniamin 

2. Data și locul nașterii: 22.02.2002, Sânnicolau Mare, Județul Timiș 

3. Mama: Lipitor Adriana; Tata: - 

4. Persoana de întreținere/reprezentantul legal al copilului și gradul de rudenie: Lipitor Adriana, mama 

5. Adresa: Comuna PESAC, nr.68, Județul Timiș 

6. Motivul întocmirii/revizuirii Planului de servicii: sesizare în vederea prevenirii separării copilului de mamă 

7. Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire: Nu a fost solicitată coordonarea 

metodologică a unui manager de caz 

8. Responsabil de caz prevenire: Fanu Mărioara-Anișoara 

9. Membrii echipei și instituția din care provin: Fanu Mărioara-Anișoara, Primăria Comunei Pesac. 
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B. PRESTAȚII 

 
Tipul Cuantumul/ 

Cantitatea 

Autoritatea locală/ 

Instituția responsabliă/ 

OPA responsabilă 

Data începerii/ 

acordării 

Perioada de acordare 

 

Indemnizația copilului cu 

handicap grav 

106 lei/lună AJPIS Timiș 29.06.2017 Pe perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare în 

grad de handicap a copilului Lipitor Paul-Beniamin 

Alocaţia copilului cu 

handicap grav 

200 lei/lună AJPIS Timiș 29.06.2017 Pe perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare în 

grad de handicap a copilului Lipitor Paul-Beniamin 

Salariul net pentru asistent 

personal 

1.113 lei/lună Primăria Comunei Pesac/ 

AJPIS Timiș 

05.07.2017 Pe perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare în 

grad de handicap a copilului Lipitor Paul-Beniamin 

/încetarea contractului individual de muncă din diverse 

motive 

Alocaţia pentru susţinerea 

familiei 

204 lei/lună AJPIS Timiş 01.09.2017 până la îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 

nr.277/2010, republicată (r1), modificată și completată 

 
C. SERVICII PENTRU COPIL 

 
Tipul Insituția responsabilă Obiective generale Data 

începerii 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabil de 

intervenție 

Prevenirea efectelor 

negative ale separării 

copilului de familia 

biologică 

Compartimentul Asistență 

socială din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac 

- menținerea copilului în familie prin vizite la 

domiciliu și informare asupra  consecințelor 

separării copilului de familie; 

- monitorizarea  stării de sănătate a copilului 

30.08.2017 până la închiderea 

cazului 

Fanu Mărioara-

Anișoara, cu atribuții 

delegate de lucrător 

social 

Educație formală/ 

nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate  Medicul de familie la care 

este înscris 

- realizarea controlului medical periodic 19.09.2017 nedeterminată Dr. Grui Ana 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 
D. SERVICII PENTRU FAMILIE 

 
Tipul Instituţia responsabilă Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de intervenție/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării 

copilului de familia 

biologică 

Compartimentul Asistenţă 

Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac 

- acordarea de sprijin material 

- consilierea mamei cu privire la 

consecintele separării de copil 

30.08.2017 până la închiderea 

cazului 

Fanu Mărioara-Anișoara, cu 

atribuții delegate de lucrător 

social 
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Sănătate  Medicul de familie la care 

este înscris. 

- realizarea controlului medical 

periodic 

19.09.2017 nedeterminată Dr.Grui Ana 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 
E. SERVICII PENTRU PERSOANA DE ÎNGRIJIRE: 

 
Tipul Instituţia 

responsabilă 

Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de interventie/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării copilului 

de familia biologică 

- - - - - 

Educație 

formală/nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate - - - - - 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 
F. SERVICII PENTRU PERSOANA FAȚĂ DE CARE COPILUL A DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAȘAMENT: 

 
Tipul Instituţia 

responsabilă 

Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de interventie/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării copilului 

de familia biologică 

- - - - - 

Educație 

formală/nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate - - - - - 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 

 

OBSERVAȚII:  
 

Responsabil de caz 
 Referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, 
FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA  

 

____________________ 

 

 

Membrii echipei:  
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3260 / 19.09.2017 

 

 

 

 

A  N  C  H  E  T  Ă  -  S  O  C  I  A  L  Ă 

 

Privind pe minorul LIPITOR PAUL-BENIAMIN, aflat în grija mamei sale Lipitor 

Adriana cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.68, Județul Timiș 

 

 

 
DATE DESPRE FAMILIE 

 

           

 Minorul Lipitor Paul-Beniamin, născut la data de 22.02.2002 este fiul doamnei Lipitor 

Adriana, legitimată cu act de identitate C.I. seria TZ nr. 099684 eliberat de SPCLEP Pesac la data 

de 21.11.2013, având CNP 2790503353944, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr. 68, Județul Timiș. 

Imobilul cu nr.68 din Comuna Pesac, Județul Timiș, se află în proprietatea bunicii materne a 

minorului, care se numește Troea Mariana, în vârstă de 57 ani. 

În imobilul mai sus-menționat locuiesc următoarele șase persoane: doamna Lipitor Adriana, 

cei trei copii ai acesteia (Lipitor Paul-Beniamin în vârstă de 15 ani, Lipitor Alexandra în vârstă de 

14 ani și Creț Andrei Fabian în vârstă de 7 ani), mama doamnei Lipitor Adriana, precum și domnul 

Lipitor Carol, în vârstă de 42 ani, fratele doamnei Lipitor Adriana. 

Minorul Lipitor Paul-Beniamin este persoană cu handicap grav, mama acestuia fiind 

asistentul său personal, angajat la Primăria Comunei Pesac. Doamna Lipitor Adriana declară că 

acesta este neascultător, motiv pentru care apar deseori certuri în familie. 

Din discuțiile avute cu mama minorului Lipitor Paul-Beniamin, reiese faptul că tatăl 

acestuia (care nu și-a recunoscut copilul oficial) nu locuiește în imobil și nici nu contribuie la 

creșterea și educarea acestuia. 

În urma discuțiilor avute cu minorul Lipitor Paul-Beniamin, acesta a promis că se va 

îndrepta și va evita pe viitor certurile cu mama sa.  

 
 

STAREA DE SĂNĂTATE 
 

            Minorul LIPITOR PAUL-BENIAMIN, în vârstă de 15 ani, este încadrat în grad de handicap 

grav, cu asistent personal. 

           Doamna Lipitor Adriana declară că ceilalți membri ai familiei nu au probleme de sănătate și 

nu se află în evidențele medicale, cu boli contagioase, congenitale sau psihice. 
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LOCUINȚA 

 

Imobilul situat la nr. 68 din Comuna Pesac, Județul Timiș, este compus din: 3 camere și 2 

bucătării, din care o cameră mai mare, frumos mobilată și o bucătărie sunt folosite de către doamna 

Lipitor Adriana împreună cei trei copii ai săi, iar restul imobilului este folosit de către bunica 

maternă a minorului și unchiul acestuia. 

 
 

BUGETUL FAMILIEI 
 

Doamna Lipitor Adriana declară că se gospodărește singură împreună cu copiii săi, iar 

mama și fratele acesteia se gospodăresc separat. 

 Deci, venitul lunar total al familiei doamnei Lipitor Adriana este compus din:  

- salariul net al doamnei Lipitor Adriana în calitate de asistent personal în cuantum de 

1.113 lei; 

- indemnizația minorului cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin în cuantum de 106 lei;  

- alocația minorului cu handicap grav Lipitor Paul-Beniamin în cuantum de 200 lei; 

- alocația de stat pentru ceilalți doi copii minori în cuantum total de 168 lei (84 lei x 2 

copii);  

- alocația pentru susținerea familiei în cuantum de 204 lei. 

  

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 
 

 Având în vedere situația prezentată mai sus, propunem luarea în evidență a minorului 

Lipitor Paul-Beniamin în vederea monitorizării acestuia prin realizarea de vizite periodice, luarea 

unor măsuri pentru depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de 

familie, precum și includerea familiei la prestații sociale și servicii diversificate în baza planului de 

servicii.  

 

 

 

      PRIMAR,                                                          REFERENT II CULTURAL 

TOMA CORNEL               cu atribuții delegate de lucrător social 

                                                               FANU MARIOARA-ANIȘOARA 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3261 / 19.09.2017 

 
 
 
 
 

R E F E R A T 

 

 

 
 

Subsemnata FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA, în calitate de referent II – cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, luând în considerare 

adresa nr.58044/11.08.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2903/23.08.2017 și ținând cont de 

prevederile art.35 din Legea nr.272/24.12.2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.1103/2014 

pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților 

administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția 

în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta, propun aprobarea Planului de servicii 

privind pe minorul LIPITOR PAUL-BENIAMIN. 

 

 

 
REFERENT II – CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 
 

 
 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea Planului de servicii întocmit minorei STANICI ANDRADA 

 

 

 

             Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiș; 

             Având în vedere următoarele: 

- adresa nr. 56417/03.08.2017 a D.G.A.S.P.C. Timiș - Serviciul de Prevenție și Intervenție în 

Urgență înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2814/10.08.2017; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3263/19.09.2017, referatul 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3264/19.09.2017, precum și Planul de servicii privind pe 

minorul Lipitor Paul-Beniamin înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3265/19.09.2017, acte 

întocmite de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

 - prevederile art.4 lit.f și ale art.39-40 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului individualizat de protecție; 

- prevederile H.G. nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce 

revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și 

intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.2, art.63 alin.5 lit.a,c și art.68 din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

Art.1. Se aprobă Planul de servicii privind pe minora Stanici Andrada, având CNP 

6170713352294, domiciliată în Comuna Pesac, nr.895A, în fapt la nr.896, Judeţul Timiş, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Fanu Mărioara-

Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.3.  Prezenta Dispoziţie  se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;            

- Domnului Stanici Florin, tatăl minorei Stanici Andrada. 

 

             PRIMAR,                     AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                     Secretar comună, 

                                                                             DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 127 din 19.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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                                                                                                                                              ANEXA Nr.1 

                                                                                              La Dispoziția nr. 127 din 19.09.2017 

 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 

P L A N U L    D E   S E R V I C I I 
Nr.3265 / 19.09.2017 

 

 
 

 

Data realizării/revizuirii Planului de servicii: 19.09.2017 

Nr.de înregistrare al cazului: 2814/10.08.2017 

 

 

A. DATE DESPRE CAZ 

1. Numele și prenumele copilului: Stanici Andrada 

2. Data și locul nașterii: 13.07.2017, Sânnicolau Mare, Județul Timiș 

3. Mama: Colompar Viana; Tata: Stanici Florin 

4. Persoana de întreținere/reprezentantul legal al copilului și gradul de rudenie: Stanici Florin, tatăl minorei 

5. Adresa: Comuna PESAC, nr.895A, în fapt la nr.896, Județul Timiș 

6. Motivul întocmirii/revizuirii Planului de servicii: sesizare în vederea prevenirii separării copilului de familia naturală 

7. Managerul de caz care asigură coordonarea metodologică a responsabilului de caz prevenire: Nu a fost solicitată coordonarea 

metodologică a unui manager de caz 

8. Responsabil de caz prevenire: Fanu Mărioara-Anișoara, Primăria Comunei Pesac 

9. Membrii echipei și instituția din care provin: Fanu Mărioara-Anișoara, Primăria Comunei Pesac. 
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B. PRESTAȚII 

 
Tipul Cuantumul/ 

Cantitatea 

Autoritatea locală/ 

Instituția responsabliă/ 

OPA responsabilă 

Data începerii/ 

acordării 

Perioada de acordare 

 

Alocație de stat 200 lei AJPIS Timiș De la naștere Până la împlinirea vârstei de 2 ani 

Alocație de stat 84 lei AJPIS Timiș De la vârsta de 2 

ani 

Până la împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile legii 

Alocaţia pentru susţinerea 

familiei 

- AJPIS Timiş - Pe perioada îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea 

nr.277/2010, republicată (r1), modificată și completată 

 
C. SERVICII PENTRU COPIL 

 
Tipul Insituția responsabilă Obiective generale Data 

începerii 

Perioada de 

desfășurare 

Responsabil de 

intervenție 

Prevenirea efectelor 

negative ale separării 

copilului de familia 

biologică 

Compartimentul Asistență 

socială din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac 

- menținerea copilului în familie prin vizite la 

domiciliu și informare asupra  consecințelor 

separării copilului de familie; 

- monitorizarea  stării de sănătate a copilului 

30.08.2017 până la închiderea 

cazului 

Fanu Mărioara-

Anișoara, cu atribuții 

delegate de lucrător 

social 

Educație formală/ 

nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate  Medicul de familie la care 

este înscris 

- realizarea controlului medical periodic 19.09.2017 nedeterminată Dr. Grui Ana 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 
D. SERVICII PENTRU FAMILIE 

 
Tipul Instituţia responsabilă Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de intervenție/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării 

copilului de familia 

biologică 

Compartimentul Asistenţă 

Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac 

- acordarea de sprijin material 

- consilierea mamei cu privire la 

consecintele separării de copil 

30.08.2017 până la închiderea 

cazului 

Fanu Mărioara-Anișoara, cu 

atribuții delegate de lucrător 

social 

Sănătate  Medicul de familie la care 

este înscris. 

- realizarea controlului medical 

periodic 

19.09.2017 nedeterminată Dr.Grui Ana 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 
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E. SERVICII PENTRU PERSOANA DE ÎNGRIJIRE: 

 
Tipul Instituţia 

responsabilă 

Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de interventie/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării copilului 

de familia biologică 

- - - - - 

Educație 

formală/nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate - - - - - 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 
F. SERVICII PENTRU PERSOANA FAȚĂ DE CARE COPILUL A DEZVOLTAT LEGĂTURI DE ATAȘAMENT: 

 
Tipul Instituţia 

responsabilă 

Obiective generale Data începerii Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil de interventie/ 

persoana responsabilă 

Prevenirea separării copilului 

de familia biologică 

- - - - - 

Educație 

formală/nonformală/informală 

- - - - - 

Sănătate - - - - - 

Reabilitare - - - - - 

Altele - - - - - 

 

 

OBSERVAȚII:  
 

Responsabil de caz 
 Referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, 
FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA  

 

____________________ 

 

 

Membrii echipei:  
 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3263 /19.09.2017 

 

 

A  N  C  H  E  T  Ă  -  S  O  C  I  A  L  Ă 

 
Privind situația minorei STANICI ANDRADA aflată în grija părinților săi, care locuiesc în Comuna 

Pesac, nr.895A, în fapt la nr.896, Județul Timiș 

 

 

DATE  DESPRE  FAMILIE 

Minora Stanici Andrada născută la data de 13.07.2017 este fiica doamnei Colompar Viana, 

legitimată cu act de identitate C.I. seria TZ nr. 375487 eliberat de SPCLEP Jimbolia la data de 

20.07.2017, având CNP 2990927350091, cu domiciliul în Comuna Comloșu Mare, nr.751, Județul 

Timiș și a domnului Stanici Florin, legitimat cu act de identitate C.I. seria TM nr. 975409 eliberat de 

SPCLEP Pesac la data de 22.05.2012, având CNP 1860921352151, cu domiciliul în Comuna Pesac, 

nr.895A, Județul Timiș, ambii părinți ai minorei locuind în fapt în Comuna Pesac la nr.896, Județul 

Timiș. 

            Mama minorei, doamna Colompar Viana,  trăiește în concubinaj cu tatăl minorei, domnul 

Stanici Florin, iar din relația acestora au rezultat până în prezent doi copii, respectiv minora Stanici 

Andrada în vârstă de 2 luni (având certificat de naștere Seria N.10 Nr.727487 eliberat la data de 

31.07.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare) și minora Stanici Florentina Alexandra în vârstă de 1 

an și 6 luni (fără certificat de naștere). 

 Cei patru membri ai familiei locuiesc în imobilul situat în Comuna Pesac la nr. 896, Județul 

Timiș, imobil format din: 1 cameră, un hol, curte și grădina mică. Ambii părinți ai minorei locuiesc 

împreună și se ocupă de creșterea și educarea celor doi copii.  

 

S I T U A Ț I A   E C O N O M I C Ă 

            Domnul Stanici Florin declară că nu deține în proprietate teren arabil pe raza Comunei Pesac. 

Acesta este beneficiar de ajutor social în cuantum de 142 lei/lunar și mai muncește cu ziua. 

 Doamna Colompar Viana este casnică și are grijă de minori.  

            

 STAREA DE SĂNĂTATE 

           Domnul Stanici Florin declară că în familie nu sunt probleme de sănătate și nu se află în 

evidențele medicale, cu boli contagioase, congenitale sau psihice. 

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

           Având în vedere situația prezentată mai sus, propunem luarea în evidență a minorei Stanici 

Andrada, întocmirea și implementarea unui Plan de servicii în vederea evitării apariției unor situații de 

risc, precum și sprijinirea mamei în vederea actualizării actului de identitate, precum și în vederea 

întocmirii certificatului de naștere pentru minora Stanici Florentina Alexandra. 

 
      PRIMAR,                                                  REFERENT II CULTURAL 

TOMA CORNEL                    cu atribuții delegate de lucrător social, 

                                                                           FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3264 / 19.09.2017 

 
 
 
 

R E F E R A T 

 

 

 

 
Subsemnata FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA, în calitate de referent II – cultural cu 

atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, luând în considerare 

adresa nr.56417/03.08.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Timiș înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2814/10.08.2017, și ținând cont de 

prevederile art.35 din Legea nr.272/24.12.2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile H.G. nr.1103/2014 

pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților 

administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția 

în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare, cu 

modificările şi completările ulterioare,  prin prezenta, propun aprobarea Planului de servicii 

privind pe minora STANICI ANDRADA. 

 

 

 
REFERENT II – CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac 

 

 

                                     

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.64/09.06.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al 

doamnei Fluture Laura Loredana, având funcţia de referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac, dispoziție emisă de Primarul Comunei Pesac; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.f din H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.3 lit.b, ale art.9 lit.c, art.54-55, art.56 lit.d, art.57 alin.4, art.57 alin.5 

lit.a și art.58 alin.2 lit.b și art.58 alin.3-4  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.20 alin.1 lit.c, ale art.21 alin.2, ale art.43-48, ale art.49 alin.1, ale art.50, ale 

art.56, ale art.58 și ale art.72 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

   Art.1. Se constituie comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului 

din data de 10.10.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent, clasa III, gradul 

profesional asistent – lucrător social în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei 

Comunei Pesac, funcție publică temporar vacantă, în următoarea componenţă: 

 -  DUMITRAŞ ANGELICA – secretar al Comunei Pesac – preşedinte; 

 -  SELEJAN LUCIA – inspector I principal în cadrul Compartimentului Soluționare petiții al 

Primăriei Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru. 

 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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 Art.2.  Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din : 

 - TRIFA LILIANA-NICOLETA – inspector I principal în cadrul Compartimentului 

Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac - președinte; 

 -  LUNGU SILVIA-ANGELICA – inspector I principal în cadrul Compartimentului Agricol 

și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac – membru; 

-  reprezentant A.N.F.P. – membru.  

 

           Art.3. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pesac în data de 10.10.2017, la ora 

10
00

, când se va susţine proba scrisă şi în data de 12.10.2017 la ora 10
00

, când se va susţine proba 

de interviu. 

 

           Art.4. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi efectuat și 

asigurat de doamna SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent în cadrul Compartimentului 

Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.5. Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de 

referent III asistent – lucrător social este cea prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

 

            Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiilor 

nominalizaţi la art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

 

           Art.7. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Membrilor comisiilor enumeraţi la art.1-2 din prezenta dispoziţie; 

- Secretarului comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                    AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.128 din 19.09.2017 



ROMÂNIA                           ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIŞ                        la Dispoziţia nr.128/19.09.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, temporar vacantă, de 

  referent III asistent (lucrător social) la Compartimentul Asistenţă socială 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficial 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare  

 

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

123/2007 

3.  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  

 

157/2004 

4.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și 

completările ulterioare 

401/2001 

 

5.  Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare 

 

1/2008 

6.  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

557/2004 

7.  Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare 

 

157/2007 

8.  Hotărârea Guvernului nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile            

asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare 

      

232/2001 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea 

organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac 

 

                                     

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.4 alin.1 lit.f din H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.1-2, art.54-55, art.56 lit.d, art.57 alin.4-5 lit.a, art.58 alin.2 lit.b și art.58 

alin.4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.20 alin.1 lit.c din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

           - prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Se constituie comisia de concurs în vederea organizării şi desfăşurării concursului din 

data de 24.10.2017 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului al Primăriei 

Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

-  DUMITRAŞ ANGELICA – secretar al Comunei Pesac – preşedinte; 

- LEZEU ANIȘOARA-NICOLETA (căsătorită Sicoe) – inspector I principal în cadrul 

Compartimentului Evidența Persoanelor al SPCLEP Pesac – membru;  

-  REPREZENTANT A.N.F.P. – membru. 

 

 Art.2.  Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din: 

-  LUNGU SILVIA-ANGELICA – inspector I principal în cadrul Compartimentului Agricol și 

Protecția mediului al  Primăriei Comunei Pesac – președinte; 

-  MILOȘ MONICA – inspector I principal în cadrul Compartimentului Stare civilă al SPCLEP 

Pesac – membru;  

-  REPREZENTANT A.N.F.P. – membru. 

  

 R O M Â N I A  
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            Art.3. Concursul de recrutare va avea loc la sediul Primăriei Comunei Pesac în data de 

24.10.2017, la ora 10
00

, când se va susţine proba scrisă şi în data de 26.10.2017 la ora 10
00

, când se va 

susţine proba de interviu. 

 

Art.4. Secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor va fi efectuat și 

asigurat de doamna SELEJAN LUCIA – inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

           Art.5. Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă este cea prevăzută în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii comisiilor 

prevăzuți la art.1 și art.2. 

 

Art.7. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Membrilor comisiilor enumeraţi la art.1-2 din prezenta dispoziţie; 

- Secretarului comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

 

              PRIMAR,                          AVIZAT  

        TOMA CORNEL                                                                        Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 129 din 19.09.2017 



 
ROMÂNIA        ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIŞ                        la Dispoziția nr.129 /19.09.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I asistent  

(urbanism și amenajarea teritoriului) din cadrul  

Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

ACTUL NORMATIV Publicat în 

Monitorul Oficiul 

al României 

 

1.  Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2) și modificată  

365/2007 

2.  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1) și modificată 

123/2007 

3.  Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicată  (r1) 

525/2007 

4.  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismului, 

modificată 

373/2001 

5.  Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată (r1) și modificată 

933/2004 

6.  O.A.P. nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1.430/2005 

193/2009 

7.  O.A.P. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcții, modificată 

797/2009 

8.  H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată (r1) și modificată 

856/2002 

9.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2) 12/1995 

10.  Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată (r1) și modificată 393/1996 

11.  Legea nr.287/2009 privind Codul civil – Titlul III, Cap. IV – Servituțile 

– art.755-772, republicată și modificată 

511/2009 

 

 

 
 

                       PRIMAR,          SECRETAR COMUNĂ,          

             TOMA CORNEL                              DUMITRAŞ ANGELICA 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea aplicabilității Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017  
 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea atribuțiilor 

privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui 

control la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr.2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice 

nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventiv propriu; 

- prevederile art.9-11 din O.G. nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.1 și alin.3, ale art.7, ale art.8 alin.3 și ale art.9 lit.a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

        Art.1. Începând cu data de 19.09.2017, luând în considerare prevederile O.M.F.P. nr.2332/2017, își 

încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea 

atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac 

obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac. 

        Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil și doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții 

publice din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

       Art.3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dada Ştefania-Aurelia, inspector I superior – achiziții publice; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 
 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 130  din 19.09.2017 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP)  

asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.130/19.09.2017 privind încetarea 

aplicabilității Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017; 

- prevederile art.2 alin.1 și alin.3, ale art.7, ale art.8 alin.3 și ale art.9 lit.a din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.9-11 din O.G. nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.M.F.P. nr.2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice 

nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară 

activitatea de control financiar preventiv propriu; 

- prevederile art.15 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

 

        Art.1. Începând cu data de 19.09.2017, se deleagă atribuțiile privind exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, de către funcționari publici din cadrul instituției, după cum urmează: 

 

- doamna Dada Stefania-Aurelia, în calitate de funcţionar public de execuție de inspector I 

superior-achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport Public al Primăriei 

Comunei Pesac, care este desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu (CFP) asupra 

actelor din cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu excepția actelor întocmite de ea însăși în cadrul 

exercitării de către aceasta a atribuțiilor stabilite prin fișa postului (achiziții publice); în acest sens, 

doamna Dada Stefania-Aurelia va exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor evidențiate 

în Anexa nr.1 la prezenta dispoziție – Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar 

preventiv – după cum urmează: 

 R O M Â N I A  
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- lit.A – Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare – integral;  

- lit.B – Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată – 

punctele nr.6-11; 19-20; 

- lit.C – Ordonanţarea cheltuielilor – integral; 

- lit.E – Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv – punctele nr.10-15;  

 

- doamna Trifa Liliana-Nicoleta, în calitate de funcţionar public de execuție de inspector I 

principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei 

Pesac, care este desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu excepția actelor întocmite de ea însăși în cadrul exercitării de către 

aceasta a atribuțiilor stabilite prin fișa postului (contabilitate); în acest sens, doamna Trifa Liliana-

Nicoleta va exercita controlul financiar preventiv asupra operațiunilor evidențiate în Anexa nr.1 la 

prezenta dispoziție – Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv – după 

cum urmează: 

- lit.B – Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată – 

punctele nr.1-5; 12-18; 

- lit.D – Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din 

patrimoniul instituţiilor publice – integral; 

- lit.E – Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv – punctele nr.1-9; 16-18.  

 

Art.2. (1) Pentru exercitarea activității de control financiar preventiv, pentru toată perioada de 

exercitare a acesteia, funcționarii publici nominalizați la art.1 al prezentei dispoziții beneficiază de o 

majorare a salariului de bază cu 10%. 

            (2) Funcționarii publici nominalizați la art.1 al prezentei dispoziții vor întocmi un raport 

de activitate conform  Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziții.  

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişa postului funcționarilor publici în cauză. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei, se revocă orice alte prevederi contrare.  

 

        Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil și doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții 

publice din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

       Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dada Ştefania-Aurelia, inspector I superior – achiziții publice; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 
 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 
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                               ANEXA NR.1 
                                   La Dispoziția nr.131/19.09.2017 

                       (potrivit O.A.P. nr.923/2014 și O.M.F.P. nr. 2332/2017) 

 

 

 

 

CADRUL GENERAL 

al Operațiuni lor supuse controlului financiar preventiv 
  

 

 

 

A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare 

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  supuse controlului 

financiar preventiv 
Cadrul legal Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. 
Cerere pentru deschiderea de 

credite bugetare 

- Legea nr. 500/2002 (21); 

- Legea nr. 273/2006 (30); 

- Legea nr. 69/2010 (34); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului 

nr. 119/1999 (48); 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 

nr. 501/2013 (102); 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 

nr. 720/2014 (103); 

- aprobări  ale Guvernului privind limitele 

lunare de cheltuieli; 

- alte acte normative specifice. 

- nota justificativă  pentru deschiderea creditelor bugetare; 

- nota de fundamentare/situația privind obligațiile de plată 

scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; 

- situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente; 

- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, 

după  caz, pentru repartizarea de credite bugetare; 

- situația creditelor bugetare deschise și neutilizate; 

- bugetul; 

- fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele 

abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite 

bugetare; 

- alte documente specifice din care rezultă obligații de plată 

scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de 

credite bugetare. 

2. 

Dispoziție bugetară privind 

repartizarea creditelor bugetare 

sau borderoul centralizator al 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 69/2010(34); 

- solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, 

după  caz, pentru repartizarea de credite bugetare; 

- fundamentarea sumelor înscrise  în dispozițiile  bugetare 
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dispozițiilor bugetare - legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului 

nr. 119/1999 (48); 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 

nr. 501/2013 (102); 

- acte de reglementare specifice activității 

ordonatorilor de credite, angajamente 

juridice generatoare de obligații de plată pe 

seama creditelor bugetare; 

- alte acte normative specifice. 

privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu 

și bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de 

credite; 

- cererea pentru deschiderea de credite bugetare; 

- bugetul; 

- fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele 

abilitate să semneze dispozițiile  bugetare privind repartizarea 

creditelor bugetare; 

- alte documente specifice din care rezultă obligații de plată 

scadente în perioada pentru care se face repartizarea. 

3. 

Document pentru modificarea 

repartizării  pe trimestre a 

creditelor bugetare 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 69/2010(34); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului 

nr. 119/1999 (48); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea 

repartizării  pe trimestre a creditelor bugetare; 

- bugetul; 

- alte documente specifice. 

4. 
Document pentru efectuarea 

virărilor  de credite 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 69/2010(34); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului 

nr. 119/1999 (48); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor  de credite; 

- bugetul; 

- alte documente specifice. 

5. 
Dispoziție bugetară privind 

retragerea creditelor bugetare 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 69/2010(34); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului 

nr. 119/1999 (48); 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 

nr. 501/2013 (102); 

- Ordinul ministrului delegat pentru buget 

nr. 720/2014 (103); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea 

creditelor bugetare; 

- bugetul; 

- situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data 

solicitării  vizei; 

- fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele 

abilitate să semneze dispozițiile  bugetare privind retragerea 

creditelor bugetare;  

- alte documente specifice. 
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   B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată
1 

_____ 
   1

 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după  caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de 

angajament“ și/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“ și de un „Angajament bugetar individual/global“, după  

caz, întocmite  conform prevederilor legale. 

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  supuse controlului 

financiar preventiv 
Cadrul legal Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. 
Contract de achiziție  

publică/sectorială 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- bugetul; 

- strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (în cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile și/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); 

- strategia de contractare, dacă este cazul; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

    

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011(53); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

30/2006(56); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010(80); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- documentația de atribuire completă, așa cum a fost 

publică   în SEAP, clarificări la documentația de atribuire, 

dacă este cazul; 

- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și 

documentele privind soluționarea; 

- anunțul de participare/simplificat/de concurs publice în 

SEAP/anunțul de intenție valabil în mod continuu sau 

invitația de participare, erate, clarificări publice, dacă este 

cazul; 

- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente 

ofertei, dacă este cazul; 

- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/ 

negociere sau a juriului, după  caz; 

- procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada 
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- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011(84); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015(86); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul președintelui  pentru Achiziții 

Publice nr. 281/2016(105); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă 

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de 

aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor 

offline, dialog competitiv, negociere competitivă, 

parteneriat pentru inovare, procedura simplificată 

desfășurată în mai multe etape); 

- raportul procedurii de atribuire; 

- documentele de soluționare a contestațiilor privind 

rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire; 

- alte documente specifice. 

2. 
Contract/Decizie/Ordin de 

finanțare  

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); 

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); 

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); 

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 350/2005(29); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 321/2006(31); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002(52); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

63/1999(54); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

74/2009(60); 

- cererea de finanțare ; 

- proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, 

întocmite  de compartimentele de specialitate; 

- bugetul; 

- acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și 

partenerii acestuia, după  caz; 

- acordul de implementare; 

- hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele 

selectate; 

- programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează 

solicitarea finanțării; 

- nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de 

ordonatorul de credite finanțator; 

- raportul privind vizita la fața locului; 

- raportul de analiză a conformității administrative și a 

eligibilității proiectului; 

- scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a 

conformității proiectului; 

- raportul de evaluare tehnică și financiară; 

    
- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- nota de avizare internă a contractelor de finanțare 

/cofinanțare ; 
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- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

49/2015(64); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/ 2004 (71); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/ 2004 (72); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009(79); 

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011(81); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016(91); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 16/2010(101); 

- alte acte normative specifice. 

- decizia pentru aprobarea proiectelor selectate; 

- fișa de fundamentare a proiectului; 

- alte documente specifice. 

3. 
Contract subsecvent acordului-

cadru 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011(53); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

30/2006(56); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

- bugetul; 

- acordul-cadru; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul: 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, 

clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea 

contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției 

între operatorii economici; 

- oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente 

ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu 

reluarea competiției între operatorii economici; 

- nota justificativă  privind stabilirea ofertei câștigătoare a 

contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare 

dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea 

competiției între operatorii economici; 

- documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este 

cazul; 

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă 

este cazul; 

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este 
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40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții; 

- alte documente specifice. 

    

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010(80); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011(84); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015(86); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă 

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de 

aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

  

4. 

Contract/Comandă de achiziție  

publică/sectorială, atribuit/atribuită 

prin achiziție  directă 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(20); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011(53); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

- bugetul; 

- strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (în cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- documentele privind achiziția, întocmite  în conformitate 

cu prevederile legislației române și cu reglementările 

organismelor internaționale, dacă este cazul; 

- referatul de necesitate; 

- nota justificativă  privind achiziția de la un operator 

economic, pentru situațiile în care achiziția nu se realizează 
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30/2006(56); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010(80); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011(84); 

prin intermediul catalogului electronic; 

- documentul justificativ al achiziției; 

- documentația de atribuire, dacă este cazul; 

- notificările transmise operatorilor economici ale căror 

produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se 

găsesc pe SEAP, dacă este cazul; 

- dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor 

economici, dacă este cazul; 

- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin 

SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; 

- acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către 

autoritatea contractantă, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

  

    

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015(86); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă 

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de 

aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

5. 
Act adițional  la contractul de 

achiziție  publică/sectorială 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(20); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- bugetul; 

- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de 

angajament, în cazul în care crește prețul contractului; 

- contractul de achiziție  publică/sectorială și actele 

adiționale anterioare, dacă este cazul; 

- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada 

prevederilor privind posibilitatea de modificare a 

contractului; 

- documentul de constituire a garanției de bună execuție a 

contractului în termenul de valabilitate; 

- nota justificativă  care însoțește propunerea de act 
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- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011(53); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

30/2006(56); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010(80); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011(84); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015(86); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

adițional  privind necesitatea modificării contractului de 

achiziție  publică/sectorială; 

- alte documente specifice. 

    

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă 

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de 

aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

  

6. 

Acord de împrumut 

subsidiar/Acord de împrumut 

subsidiar si garanție 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- fundamentarea propunerii de avizare a acordului de 

împrumut subsidiar; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-

teritorială); 

- hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, 
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- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

505/2009(100); 

- acordul de împrumut extern/ contractul de 

finanțare ; 

- actul normativ de ratificare a acordului de 

împrumut extern sau a contractului de 

finanțare  extern, după  caz; 

- alte acte normative specifice. 

Garanții și Asigurări; 

- acordul de împrumut/contractul de finanțare ; 

- alte documente specifice. 

7. 
Convenție de garanție aferentă  

acordului de garanție 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007(74); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 1.603/2008(97); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- acordul de împrumut extern, încheiat între 

beneficiarul garanției și finanțatorul extern; 

- actul normativ de ratificare a acordului de 

garanție/hotărârea Guvernului de aprobare a 

garanției; 

- alte acte normative 

specifice. 

- fundamentarea propunerii de convenție; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-

teritorială); 

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de 

Finanțări, Garanții și Asigurări; 

- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a 

garanției de stat; 

- alte documente specifice. 

8. 

Scrisoare de garanție pentru 

împrumuturi externe contractate 

sau garantate de Guvern prin 

Ministerul Finanțelor Publice/ 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de 

Finanțare, Garanții și Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-
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contractate sau garantate de 

unitatea administrativ-teritorială 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 1.603/2008(97); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- acordul de împrumut extern; 

- alte acte normative specifice. 

teritorială); 

- convenția  de garantare; 

- memorandumul privind acordul de principiu pentru 

acordarea garanției statului; 

- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a 

garanției de stat; 

- alte documente specifice. 

9. 

Convenție de garantare între 

Ministerul Finanțelor 

Publice/unitatea administrativ-

teritorială, în calitate de garant, și 

beneficiarul scrisorii de garanție 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 1.603/2008|(97); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- acordul de împrumut extern; 

- alte acte normative specifice. 

- fundamentarea propunerii de convenție; 

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de 

Finanțare , Garanții si Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-

teritorială; 

- memorandumul privind acordul de principiu pentru 

acordarea garanției statului; 

- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a 

garanției de stat; 

- alte documente specifice. 

10. 

Scrisoare de garanție pentru 

împrumutul garantat de stat, 

contractat direct de o unitate 

administrativ-teritorială 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007(74); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 1.603/2008(97); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- alte acte normative specifice. 

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de 

Finanțări, Garanții si Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-

teritorială); 

- memorandumul privind acordul de principiu pentru 

acordarea garanției statului; 

- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a 

garanției de stat; 

- convenția  de garanție, semnată de garantat; 

- alte documente specifice. 

11. 
Convenție de garanție între 

Ministerul Finanțelor Publice, in 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- fundamentarea propunerii de convenție; 

- hotărârea comisiei de autorizare; 
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calitate de garant, si reprezentantul 

legal al unitatii administrativ-

teritoriale, in calitate de garantat 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007(74); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 1.603/2008(97); 

- Ordinul ministrului economiei și finanțelor 

nr. 2.005/2008(98); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

138/2009(99); 

- alte acte normative specifice. 

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de 

Finanțări, Garanții și Asigurări; 

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale 

(dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-

teritorială); 

- memorandumul privind acordul de principiu pentru 

acordarea garanției statului; 

- nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a 

garanției de stat; 

- alte documente specifice. 

12. 

Contract de concesionare, 

cumpărare sau de închiriere de 

terenuri, clădiri existente, alte 

bunuri imobile sau a drepturilor 

asupra acestora, în care entitatea 

publică este concesionar, 

cumpărător sau chiriaș 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- alte acte normative specifice. 

- programul anual al achizițiilor publice; 

- bugetul; 

- nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau 

închirierii; 

- procedura aprobată de conducătorul entității publice, 

aplicabila Operațiunii de concesionare, cumpărare sau de 

închiriere; 

- documente specifice privind derularea Operațiunii de 

concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit 

procedurii aprobate de conducător; 

- alte documente specifice. 

13. 

Acord pentru schimb de experiență 

sau documentare, pe bază de 

reciprocitate, fără transfer de valută 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 590/2003(24); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001(50); 

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991(65); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a proiectului de acord; 

- devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi 

derulate în cadrul acordului; 

- alte documente specifice. 

14. 

Act intern de decizie privind 

organizarea acțiunilor de protocol, 

a unor manifestări cu caracter 

cultural-științific sau a altor acțiuni 

cu caracter specific, inclusiv 

devizul estimativ, pe categorii de 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001(50); 

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991(65); 

- nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a 

manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu 

caracter specific; 

- bugetul; 

- documentele transmise de parteneri cu privire la 

participarea la acțiune ; 
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cheltuieli - Hotărârea Guvernului nr. 189/2001(69); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- alte documente specifice. 

15. 

Act intern de decizie privind 

deplasarea în străinătate, inclusiv 

devizul estimativ de cheltuieli 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 248/2005(28); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995(66); 

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001(69); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a deplasării în străinătate; 

- bugetul; 

- documente, invitații și comunicări scrise de la partenerul 

extern, privitoare la acțiune și condițiile efectuării 

deplasării în străinătate; 

- nota-mandat privind deplasarea; 

- memorandumul, după  caz; 

- oferte pentru cazare și/sau transport, după  caz; 

- alte documente specifice. 

16. 

Act intern de decizie privind 

delegarea sau detașarea în țară a 

personalului, inclusiv devizul 

estimativ de cheltuieli 

- Legea nr. 188/1999(17); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 53/2003(22); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile bugetare anuale; 

- nota de fundamentare a delegării/detașării; 

- bugetul; 

- acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

  
    

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); 

- alte acte normative specifice. 

17. 

Act administrativ (ordin, act intern 

de decizie)/contract individual de 

muncă privind angajarea sau 

promovarea/avansarea 

personalului, exercitarea cu 

caracter temporar a unei funcții de 

conducere, acordarea altor drepturi 

salariale 

- Legea nr. 188/1999(17); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 53/2003(22); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 32/1998(47); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008(78); 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011(82); 

- Ordinul ministrului muncii și solidarității 

sociale nr. 64/2003(95); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare și dosarul 

angajării/avansării/promovării personalului; 

- bugetul; 

- statul de funcții aprobat; 

- contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; 

- propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; 

- anunțul organizarii concursului, dacă este cazul; 

- actul administrativ privind constituirea comisiei de 

concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; 

- procesul-verbal încheiat de comisia de 

concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 
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18. 

Contract de comodat în care 

entitatea publică are calitatea de 

comodatar 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- referatul de necesitate; 

- devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de 

comodatar; 

- alte documente specifice. 

19. 

Convenție pentru acordarea de 

împrumuturi, conform art. 69 din 

Legea nr. 500/2002 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- actul normativ de înființare a unor instituții 

publice/activități finanțate  integral din 

venituri proprii; 

- alte acte normative specifice. 

- actul de înființare a instituției publice/activității finanțate  

integral din venituri proprii; 

- solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea 

împrumutului; 

- nota de fundamentare privind acordarea împrumutului; 

- programul privind realizarea veniturilor proprii care să 

asigure rambursarea împrumutului; 

- graficul de rambursare a împrumutului; 

- alte documente specifice. 

20. 

Angajament legal 

(contract/acord/convenție de 

finanțare , contract de subvenție, 

convenție de împrumut etc.) pentru 

acordarea de ajutoare de stat/de 

minimis 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

77/2014(62); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007(74); 

- actul normativ de instituire a schemei de 

ajutor de stat/de minimis; 

- actul normativ/administrativ de aprobare a 

acordării ajutoarelor de stat/de minimis; 

- reglementări comunitare în domeniul 

ajutorului de stat/de minimis (regulamente, 

linii directoare, orientări comunitare, 

instrucțiuni și comunicări ale Comisiei), 

specifice fiecărui tip de ajutor de stat/de 

minimis; 

- acte normative specifice. 

- bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe 

fiecare an de implementare a schemei și pe surse de 

finanțare ; 

- documentele prevăzute în actele normative/administrative 

de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis; 

- cerere pentru finanțare , însoțită de documentele 

justificative prevăzute în actul normativ/administrativ; 

- documentele justificative pentru fundamentarea planului 

de afaceri, dacă este cazul; 

- planul de investiții și studiul tehnico–economic, dacă este 

cazul; 

- indicatorii de eficiență aferenți  proiectului de investiții, 

dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 
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   C. Ordonanțarea cheltuielilor 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  supuse controlului 

financiar preventiv 
Cadrul legal Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. 

Ordonanțare de plată privind 

achiziția publică/sectorială, 

concesiunea de lucrări sau servicii 

- Legea nr. 82/1991(12); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 100/2016(42); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016(92); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- contractul/contractul subsecvent de achiziție  

publică/sectorială, sau comanda, contractul de concesiune 

de lucrări sau servicii; 

- documentul de constituire a garanției de bună execuție, 

dacă este cazul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- factura însoțită de documente care atestă livrarea 

produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ; 

- documentul de constituire a comisiei de receptie; 

- documentele privind recepția; 

- documentele de transport, vamuire, dacă este cazul; 

- evidenta avansurilor acordate si deduse, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

2. 

Ordonanțare de plată  pentru 

avansuri acordate in cadrul 

contractului de achiziție  

publică/sectorială/de concesiune de 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 227/2015(39) 

- legile bugetare anuale; 

- contractul de achiziție  publică/sectorială/ contractul de 

concesiune de lucrări sau servicii; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- angajamentul bugetar; 
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lucrări sau servicii - Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- avizul de plată ; 

- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; 

- solicitarea de acordare a avansului; 

- factura; 

- documentul prin care se constituie garantia legala de 

returnare a avansului; 

- nota de fundamentare/autorizare; 

- documentul de constituire a garanției de bună execuție, 

dacă este cazul; 

- evidenta avansurilor acordate si deduse, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

3. 

Ordonanțare de plată  privind 

prefinanțări, plăți  intermediare, 

plăți  finale în cadrul 

contractelor/deciziilor/ 

ordinelor de finanțare  

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); 

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); 

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); 

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

63/1999(54); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

74/2009(60); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009(79); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare ; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- cererea de plată /rambursare privind preFinanțări, plăți  

intermediare, plăți  finale; 

- nota de autorizare a plăți i/rambursarii; 

- notificarea privind depunerea cererii de plată ; 

- avizul de plată /rambursare; 

- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; 

- decontul privind prefinanțare a acordata, dacă este cazul; 

- documentația justificativă  specifică  care rezultă din actul 

normativ ce reglementează operațiunea si/sau domeniul 

respectiv; 

- alte documente specifice. 

4. 
Ordin de plată  in valută pentru 

achitarea la extern a ratelor de 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 312/2004(25); 

- notificarea de plată  emisă  de finanțatorul extern; 

- bugetul/angajamentul bugetar; 
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capital, a dobanzilor, a 

comisioanelor si a altor costuri 

provenite din împrumuturi externe 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile bugetare anuale; 

- legea de ratificare a împrumutului; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- alte acte normative specifice. 

- adresa de confirmare a obligatiei de plată  din partea 

beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată 

/extrasul de cont atestand virarea echivalentului in lei a 

obligatiei de plată  la extern in contul entității publice; 

- nota de fundamentare; 

- angajamentul legal; 

- alte documente specifice. 

5. 

Ordonanțare de plată  privind 

virarea către banca a contravalorii 

in lei a valutei disponibilizate 

pentru achitarea la extern a 

obligațiilor de plată  rezultăte din 

împrumuturile externe contractate 

direct sau garantate de stat 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 312/2004(25); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legea de ratificare a împrumutului; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- acordul de împrumut; 

- alte acte normative specifice. 

- notificarea de plată  emisă  de finanțatorul extern; 

- bugetul; 

- confirmarea bancii privind operațiunea de schimb 

VALUTAR ; 

- confirmarea bancii privind operațiunea de plată  la extern; 

- ordinul de plată  in valută; 

- nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire 

a datoriei fața de banca; 

- nota de lichidare; 

- alte documente specifice. 

6. 

Ordonanțare de plată  sau 

Ordonanțare a transferului 

VALUTAR  pentru plăți  care se 

efectueaza din conturile speciale 

ale împrumuturilor  externe 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legea de ratificare a acordului de împrumut; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de 

împrumut; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- contractul/comanda de achiziții publice/ sectoriale; 

- facturile emise de furnizori, cu certificarea de către 

beneficiar a efectuării Operațiuni i pentru care se solicită 

plată ; 

- documentele de transport, vamuire; 

- documentele justificative care atestă livrarea 

produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor  si 

recepția; 

- alte documente specifice. 

7. 

Ordonanțare de plată  pentru 

acreditiv simplu sau documentar in 

cadrul unui contract extern finantat 

printr-un împrumut extern 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile de ratificare a acordurilor de 

împrumut; 

- nota de fundamentare; 

- contractul extern; 

- angajamentul bugetar; 

- acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de 
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- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- alte acte normative specifice. 

banca depozițară a contului special; 

- documentele justificative de transport, vamuire, dacă este 

cazul; 

- documentele justificative care atestă livrarea 

produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor  ori 

recepția, dacă este cazul; 

- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de 

împrumut; 

- alte documente specifice. 

8. 

Ordonanțare de plată  pentru 

cotizatii, respectiv contribuții, taxe 

etc. la diverse organisme 

internaționale 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- legile de ratificare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 41/1994(45); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- acordul, convenția  sau protocolul privind aderarea la 

organismul internațional, actul normativ care aprobă 

aderarea; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- avizul de plată  transmis de organismul internațional; 

- alte documente specifice. 

9. 

Ordonanțare de plată  pentru 

ajutoare de stat/de minimis, scheme 

de plăți , subvenții, transferuri, 

rente viagere agricole sau alte plăți  

din fonduri publice, acordate 

operatorilor economici sau altor 

beneficiari legali 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 247/2005(27); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 22/2002(51); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

77/2014(62); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- actul normativ/administrativ de 

instituire/aprobare a schemei de ajutor de 

stat/de minimis sau schemei de plăți ; 

- reglementări comunitare in domeniul 

ajutorului de stat/de minimis (regulamente, 

- nota de fundamentare/nota de lichidare; 

- angajamentul legal, dacă este cazul; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- bugetul schemei de ajutoare/de plăți , defalcat pe ani de 

implementare si pe surse de finanțare ; 

- cererea de plată /de decontare/de eliberare a sumei; 

- documentația specifică  potrivit actului 

normativ/administrativ care reglementează operațiunea 

si/sau domeniul respectiv; 

- alte documente specifice. 
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linii directoare, instrucțiuni si comunicări ale 

Comisiei etc.); 

- alte acte normative specifice. 

10. 

Ordonanțare de plată  privind 

redevențe, chirii sau alte cheltuieli 

legate de concesionare sau 

închiriere 

- Legea nr. 500/2002(21) 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/ 2002 (94); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- contractul de concesionare sau de închiriere; 

- angajamentul bugetar/bugetul; 

- documentele justificative emise de concedent sau, după  

caz, de proprietarul bunului inchiriat; 

- alte documente specifice. 

11. 

Ordonanțare de plată /Dispoziție de 

plată  către casierie privind 

avansuri sau sume cuvenite 

titularului de decont, care se acordă 

prin casierie 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Decretul nr. 209/1976 (44); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995(66); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare; 

- documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea și 

devizul acesteia; 

- decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

12. 

Ordonanțare de plată  a salariilor, a 

altor drepturi salariale acordate 

personalului, precum și a 

obligațiilor fiscale aferente acestora 

- Legea nr. 188/1999(17); 

- Legea nr. 76/2002(19); 

- Legea nr. 346/2002(20); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 53/2003(22); 

- Legea nr. 95/2006(32); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 69/2010(34); 

- Legea nr. 263/2010(35); 

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

48/2005(55); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

166/2006(96); 

- alte acte normative specifice. 

- centralizatorul lunar al statelor de salarii; 

- statele de salarii; 

- bugetul /angajamentul bugetar; 

- situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de 

personal aprobate; 

- situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal 

finanțate  de la buget, pe luna anterioara; 

- actul de decizie internă privind aprobarea acordării 

sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi 

salariale, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 
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D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice 

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  supuse controlului 

financiar preventiv 
Cadrul legal Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. 

Contract de concesiune de bunuri 

proprietate publică (entitatea 

publică este concedent) 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

54/2006(57); 

- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007(75); 

- alte acte normative specifice. 

- studiul de oportunitate, dacă este cazul; 

- documentul de aprobare a studiului de oportunitate; 

- hotărârea de aprobare a concesiunii; 

- caietul de sarcini, dacă este cazul; 

- documentația de atribuire; 

- documentul de aprobare a documentației de atribuire; 

- clarificările privind documentația si raspunsul la acestea, 

dacă este cazul; 

- nota justificativă  privind alegerea procedurii de atribuire, 

dacă este cazul; 

- anunțul de licitatie/negocierii directe; 

      

- documentul de constituire a comisiei de evaluare; 

- procesele-verbale întocmite  de comisia de evaluare; 

- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei 

câștigătoare; 

- informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicării 

procedurii; 

- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este 

cazul; 

- oferta câștigătoare; 

- alte documente specifice. 

 

2. 

Contract de închiriere a bunurilor 

proprietate publică (entitatea 

publică este titular al dreptului de 

proprietate/administrare) 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 215/2001(18); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Norme/proceduri/regulamente interne 

privind închirierea bunurilor proprietate 

- nota de fundamentare/referatul de oportunitate; 

- titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de 

administrare; 

- hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate 

publică; 

- documentația de atribuire; 

- anunțul de licitație publică; 

- documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; 
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publică, aprobate de entitățile publice; 

- alte acte normative specifice. 

- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei 

câștigătoare; 

- informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicării 

procedurii; 

- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este 

cazul; 

- oferta câștigătoare; 

- alte documente specifice. 

3. 

Contract de concesiune de lucrări 

sau servicii (entitatea publică este 

concedent)
2
 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 100/2016(42); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016(92). 

- bugetul; 

- strategia de contractare sau nota justificativă /studiul de 

fundamentare privind selectarea procedurii, după  caz; 

- documentația de atribuire completă și, dacă este cazul, 

clarificările la documentatie; 

- documentul de soluționare a contestațiilor privind 

documentația de atribuire, dacă este cazul; 

- anunțul de concesionare/invitația de concesionare/anunțul 

de concesiune simplificat/ anunțul de intenție/invitația de 

participare publice in SEAP, și, dacă este cazul, erate, 

clarificări publice; 

- actul de numire/desemnare a comisiei de 

evaluare/negociere/coordonare și supervizare; 

- oferta desemnată câștigătoare și, dacă este cazul, 

clarificările aferente ofertei; 

- raportul procedurii de atribuire; 

- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de 

atribuire; 

- documentul de soluționare a contestațiilor privind 

rezultatul procedurii, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

 

4. 

Act adițional  la contractul de 

concesiune de lucrări sau servicii 

(entitatea publică este concedent)
2
 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 100/2016(42); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016(92). 

- bugetul; 

- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de 

angajament, în cazul creșterii prețului contractului; 

- contractul de concesiune și, dacă este cazul, actele 

adiționale anterioare; 

- documentele inițiale ale concesiunii; 

- documentul de constituire a garanției de bună execuție; 
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- nota justificativă ; 

- alte documente specifice. 

 

 

______ 
   2

 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de 

angajament“ și/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare“ și de un „Angajament bugetar individual/global“, după  

caz, întocmite  conform prevederilor legale. 

 

 

 

0 1 2 3 

5. 

Proces-verbal de predare-preluare 

avand ca obiect transmiterea 

bunului fără plată  

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995(46); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995(67); 

- alte acte normative specifice. 

- referatul de disponibilizare; 

- adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea 

avea nevoie de bunurile disponibilizate; 

- adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibil; 

- alte documente specifice. 

6. 

Contract de vanzare-cumpărare a 

bunurilor disponibilizate (entitatea 

publică are calitatea de vânzător) 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995(46); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995(67); 

- alte acte normative specifice. 

- referatul de disponibilizare; 

- decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; 

- raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce 

urmează a fi vandute; 

- decizia de numire a comisiei de licitatie; 

- anunțul de vânzare publică/afișat ; 

- documentația licitației publice deschise cu strigare; 

- lista cu ofertanții acceptați; 

- documentele de participare la licitație ale celor admiși; 

- procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale 

comisiei, dacă este cazul; 

- procesul-verbal de adjudecare a licitației; 

- documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este 

cazul; 

- alte documente specifice. 
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E. Alte Operațiuni  supuse controlului financiar preventiv 

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  supuse controlului 

financiar preventiv 
Cadrul legal Documentele justificative 

0 1 2 3 

1. 
Strategie de contractare pentru 

achiziția publică/sectorială 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- alte acte normative specifice. 

- bugetul; 

- strategia anuală  a achizițiilor publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); 

- referatele de necesitate; 

- alte acte specifice privind documentarea și fundamentarea 

deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziției 

publice/ sectoriale. 

2. 
Strategie de contractare pentru 

concesiunea de lucrări sau servicii 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 100/2016(42); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016(92); 

- alte acte normative specifice. 

- bugetul; 

- actul de desemnare a comisiei de coordonare și 

supervizare pentru pregătirea și planificarea contractului; 

- studiul de fundamentare a deciziei de 

concesionare/referatul de necesitate și oportunitate; 

- modelul financiar, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

3. 

Model de acord-cadru de achiziție  

publică/sectorială inclus in 

documentația de atribuire 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (în cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); 

- strategia de contractare/nota justificativă  privind 

selectarea procedurii de achiziție; 

- nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, 
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- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2006(90); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- alte acte normative specifice. 

în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii 

de contractare; 

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă 

este cazul; 

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este 

cazul; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

-contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții, dacă este cazul; 

- documentația de atribuire; 

- anunțul de intenție, dacă este cazul; 

- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de 

intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare; 

- alte documente specifice. 

4. 

Model de contract de achiziție  

publică/sectorială inclus în 

documentația de atribuire 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- Legea nr. 72/2013(38); 

- Legea nr. 227/2015(39); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011(53); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

30/2006(56); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

66/2011(61); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- bugetul; 

- strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/sectoriale; 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile si/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); 

- strategia de contractare/nota justificativă  privind 

selectarea procedurii de achiziție; 

- nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu 

este necesară întocmirea unei strategii de contractare; 

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă 

este cazul; 

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este 

cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții, dacă este cazul; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare ; 

- documentația de atribuire; 

- anunțul de intenție, dacă este cazul; 
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- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010(80); 

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011(83); 

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011(84); 

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012(85); 

- anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de 

intenție valabil în mod continuu sau invitația de participare; 

- alte documente specifice. 

    

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015(86); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă 

și legea de ratificare/hotărârea Guvernului de 

aprobare; 

- alte acte normative specifice. 

  

5. 

Model de contract de concesiune de 

lucrări sau servicii inclus în 

documentația de atribuire (entitatea 

publică este concedent) 

- Legea nr. 213/1998(16); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 100/2016(42); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016(92); 

- alte acte normative specifice. 

- bugetul; 

- strategia de contractare; sau 

- nota justificativă /studiul de fundamentare privind 

selectarea procedurii de achiziție; 

- nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul; 

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă 

este cazul; 

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este 

cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții, dacă este cazul; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare ; 

- documentația de atribuire; 

- anunțul de intenție, dacă este cazul; 

- anunțul de concesionare; 

- alte documente specifice. 

6. 
Acord-cadru de achiziție  

publică/sectorială 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale; 

- programul anual al achizițiilor publice/ sectoriale; 
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- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- alte acte normative specifice. 

- programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de 

proiect (în cazul proiectelor finanțate  din fonduri 

nerambursabile și/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); 

- strategia de contractare/nota justificativă  privind 

selectarea procedurii de achiziție; 

- nota privind calculul valorii estimate minime și maxime, 

în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii 

de contractare; 

- fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă 

este cazul; 

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este 

cazul; 

- acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este 

cazul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare , dacă este cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului de investiții, dacă este cazul; 

- documentația de atribuire completă, așa cum a fost 

publică  în SEAP, clarificări/erate la documentația de 

atribuire, dacă este cazul; 

- actul de numire/desemnare a comisiei de 

evaluare/negociere sau a juriului; 

- contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și 

documentele privind soluționarea; 

- anunțul de participare/simplificat/de concurs, publice în 

SEAP/anunțul de intenție valabil in mod continuu sau 

invitația de participare, erate, clarificări publice, dacă este 

cazul; 

- oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare și 

clarificările aferente ofertei/ ofertelor, dacă este cazul; 

- raportul procedurii de atribuire; 

- comunicarile către ofertanti a rezultătului aplicării 

procedurii; 

- documentul privind soluționarea contestațiilor privind 

rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 
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7. 
Act adițional  la acordul-cadru de 

achiziție  publică/sectorială 

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 346/2004(26); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 98/2016(40); 

- Legea nr. 99/2016(41); 

- Legea nr. 101/2016(43); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016(89); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- Ordinul președintelui  Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice nr. 281/2016(105); 

- alte acte normative specifice. 

- acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială și actele 

adiționale anterioare, dacă este cazul; 

- documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada 

prevederilor privind posibilitatea de modificare a 

acordului-cadru; 

- nota justificativă  care însoțește propunerea de act 

adițional  privind necesitatea modificării acordului-cadru; 

- alte documente specifice. 

8. 

Document de actualizare a valorii 

obiectivului/ proiectului de 

investiții și a lucrărilor  de 

intervenții, în funcție  de evoluția 

indicilor de preturi 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016(93); 

- alte acte normative specifice. 

- programul de investiții publice, dacă este cazul; 

- actul de aprobare a documentației tehnico-economice a 

obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de 

avizare a lucrărilor  de intervenții; 

- fișa obiectivului/proiectului de investiții, dacă este cazul; 

- devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau 

al lucrărilor  de intervenții; 

- angajamentele legale încheiate; 

- situația plăților efectuate conform evidențelor contabile 

pana la data actualizării; 

- situația restului de executat la data actualizării; 

- baza de date statistice a Institutului Național de Statistică; 

- nota de calcul al actualizării; 

- alte documente specifice. 

9. 

Proces-verbal de scoatere din 

funcțiunea mijlocului fix/de 

declasare a unor bunuri materiale 

- Legea nr. 15/1994(13); 

- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995(46); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000(49); 

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997(68); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

2.634/2015(104); 

- alte acte normative specifice. 

- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi 

scos din functiune; 

- actul constatator al avariei; 

- devizul estimativ al reparației capitale; 

- nota justificativă  privind descrierea degradării bunurilor 

materiale; 

- alte acte justificative. 
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10. 

Decont privind cheltuielile 

ocazionate de organizarea 

acțiunilor de protocol, a 

manifestărilor cu caracter cultural-

științific sau a altor acțiuni cu 

caracter specific 

- Legea nr. 82/1991(12); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Decretul nr. 209/1976 (44); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001(50); 

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991(65); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- alte acte normative specifice. 

- actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de 

protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a 

acțiunii cu caracter specific; 

- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

11. 

Decont de cheltuieli privind 

deplasarea în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Decretul nr. 209/1976 (44); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995(66); 

- alte acte normative specifice. 

- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; 

- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

12. 

Decont de cheltuieli privind 

justificarea avansului acordat 

pentru deplasări în țară și/sau 

pentru achiziții prin cumpărare 

directă 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Decretul nr. 209/1976 (44); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73); 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016(90); 

- alte acte normative specifice. 

- actul intern de decizie privind deplasarea în țară sau, după  

caz, referatul aprobat privind achiziția directă; 

- documente justificative specifice diferitelor categorii de 

cheltuieli; 

- alte documente specifice. 

13. 

Contract de sponsorizare în care 

entitatea publică este beneficiar al 

sponsorizării 

- Legea nr. 32/1994(14); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; 

- documentația specifică  privind derularea Operațiunii de 

sponsorizare; 

- alte documente specifice. 

14. 
Act de donație, în care entitatea 

publică are calitatea de donatar 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 287/2009(33); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare a actului de donație; 

- documentația specifică  privind derularea Operațiunii de 

donație; 

- alte documente specifice. 

15. Dispoziție de încasare către casierie 

- Legea nr. 82/1991(12); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; 

- decizia de imputare; 

- alte acte din care rezultă obligații de plată  în sarcina unor 



28 
 

- Decretul nr. 209/1976 (44); 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- alte acte normative specifice. 

persoane; 

- alte documente specifice. 

16. Cerere de prefinanțare  

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); 

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); 

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); 

- bugetul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare ; 

- prognoza fluxului de prefinanțare ; 

- copie extras cont disponibil din fonduri europene; 

- copie extras cont trezorerie; 

- alte documente specifice. 

    

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); 

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); 

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); 

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea nr. 105/2011(37); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

63/1999(54); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

74/2009(60); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

49/2015(64); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009(79); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016(91); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 
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- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 16/2010(101); 

- alte acte normative specifice. 

17. Cerere de fonduri europene 

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); 

-Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); 

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); 

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); 

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); 

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); 

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- bugetul; 

- contractul/decizia/ordinul de finanțare ; 

- nota justificativă ; 

- declaratia de cheltuieli; 

- cash-flow-ul sumelor previzionate; 

- raportarea financiară; 

- raportul asupra progresului înregistrat; 

- situația cofinanțării de la bugetul de stat; 

- reconcilierea bancară; 

- copie extras cont trezorerie; 

- alte documente specifice. 

    

- Legea nr. 105/2011(37); 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

63/1999(54); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2009(59); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

74/2009(60); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

40/2015(63); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

49/2015(64); 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003(70); 

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007(76); 

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009(79); 

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016(88); 

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016(91); 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.792/2002(94); 

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării 

rurale nr. 16/2010(101); 
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- alte acte normative specifice. 

18. 

Cerere de tragere și cerere de 

alimentare a contului special în 

cadrul împrumuturilor  externe 

- Legea nr. 500/2002(21); 

- Legea nr. 273/2006(30); 

- Legea de ratificare a acordului de împrumut 

extern; 

- legile bugetare anuale; 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999(48); 

- Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

64/2007(58); 

- Procedura finanțatorului extern cu privire la 

tragerile din împrumut; 

- alte acte normative specifice. 

- nota de fundamentare/nota de prezentare; 

- situatiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare in 

vederea efectuării tragerii, conform prevederilor 

acordurilor de împrumut și/sau acordurilor subsidiare; 

- contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată  

prin care s-au efectuat plăți în cadrul procedurilor de 

refinanțare , dacă este cazul; 

- certificatul de conformitate, dacă este cazul; 

- notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, 

emisă  de finanțator; 

- acordul de împrumut/contractul de finanțare /refinanțare  

și amendamentele convenite; 

- acordul subsidiar, dacă este cazul; 

- bugetul, dacă este cazul; 

- alte documente specifice. 

  

 

 

 

    F. Listele de verificare pentru Operațiuni le cuprinse în Cadrul general al Operațiuni lor supuse controlului financiar 

preventiv 

 
    LISTA DE VERIFICARE CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE 

    Cod A.1 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota justificativă  pentru deschiderea creditelor bugetare 

1.2. - Nota de fundamentare/Situația privind obligațiile de plată  scadente în perioada, conform prevederilor legale în vigoare 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.3. - Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente 
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1.4. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari si/sau terțiari, după  caz, pentru repartizarea de credite bugetare 

1.5. - Situația creditelor bugetare deschise si neutilizate 

1.6. - Bugetul 

1.7. - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare 

1.8. - Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată  scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, 

aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

3. Completarea  corectă  a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: 

3.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare 

3.2. - Conturile de trezorerie 

3.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare 

3.4. - Corespondenta dîntre suma solicitata la nivel de capitol si detalierea pe subdiviziuni ale clasificației bugetare 

3.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

4. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare in: 

4.1. - Creditele bugetare repartizate pe an si trimestre, detaliate conform clasificației bugetare 

4.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (cand este cazul) sau in limita diminuata conform prevederilor legale 

4.3. - Nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a acțiunii (cand este cazul) 

4.4. - Nivelul rezultat din nota justificativă /fundamentare 

5. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, tinand cont de: 

5.1. - Creditele bugetare deschise și neutilizate 

5.2. - Utilizarea integrala a sumei pana la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 

6. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

6.1. 
- Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificației 

bugetare, precum și existența  temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare 

6.2. - Stabilirea sumelor solicitate în funcție  de creditele deschise și neutilizate 

6.3. 
- Existența  justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal 

argumentează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 

6.4. - Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor 

6.5. - Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături 
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     LISTA DE VERIFICARE DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL 

CENTRALIZATOR AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE 
   Cod A.2 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari si/sau terțiari, după  caz, pentru repartizarea de credite bugetare 

1.2. 
- Fundamentarea sumelor înscrise  in dispozițiile  bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu si bugetele 

ordonatorilor secundari, respectiv terțiari de credite 

1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 

1.4. - Bugetul 

1.5. - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze dispozițiile  bugetare privind repartizarea creditelor bugetare 

1.6. - Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată  scadente in perioada pentru care se face repartizarea 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dispozitia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare 

3. Completarea  corectă  a Dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la: 

3.1. - Beneficiarul creditelor repartizate 

3.2. - Conturile de trezorerie 

3.3. - Suma repartizată 

3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate 

4.1. 
- Încadrarea sumelor din dispozițiile  bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe 

trimestre si detaliate conform clasificației bugetare 

4.2. 
- Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizari pe 

seama redistribuirii de credite deschise anterior 

4.3. 
- Existența  justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari si terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează ca 

nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite 

4.4. 
- Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare in cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul Dispoziției bugetare privind retragerea 

creditelor bugetare (cand este cazul) si in solicitari/fundamentari/justificări 

4.5. - Concordanța semnăturilor de pe dispozitia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente in fișele cu specimene de 
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semnături 

  

   NOTA: 

    În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi 

urmărite atât pentru fiecare Dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză. 

  

 

    LISTA DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII  PE TRIMESTRE A CREDITELOR 

BUGETARE 
    Cod A.3 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării  pe trimestre a creditelor bugetare 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul pentru modificarea repartizării  pe trimestre a creditelor bugetare 

3. Încadrarea sumei cu care se modifica repartizarile pe trimestre in: 

3.1. - Creditele bugetare repartizate pe an si detaliate conform clasificației bugetare 

3.2. - Nivelurile rezultăte din nota de fundamentare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Dacă modificarea este in competenta de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după  caz 

4.2. - Sumele propuse sunt prevăzute in bugetul anual aprobat si dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, cand este cazul 

4.3. - Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni si sarcini noi sau reprogramate 

4.4. - Existența  si pertinenta justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse in documentul de modificare 

4.5. - Respectarea angajamentelor anterioare 
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    LISTA DE VERIFICARE DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR  DE CREDITE 
    Cod A.4 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor  de credite 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul pentru efectuarea virărilor  de credite 

3. Încadrarea sumei prevăzute a se vira in: 

3.1. - Creditele repartizate pe an/trimestre si detaliate conform clasificației bugetare 

3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 
- Sa nu contravina legii privind finantele publice, legii responsabilitatii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de 

rectificare 

4.2. - Sa fie in Concordanța cu obligațiile ce decurg din acțiuni si sarcini noi sau reprogramate 

4.3. - Sa asigure respectarea angajamentelor anterioare 

4.4. 

- Existența  de justificări, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului, programului si/sau subdiviziunii 

clasificației bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului si/sau subdiviziunii clasificației bugetare la care 

se suplimenteaza prevederile bugetare 

4.5. - Sa fie efectuate in intervalul de timp prevazut de lege 

 

 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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LISTA DE VERIFICARE DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE 
   Cod A.5 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării  vizei 

1.4. - Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate sa semneze dispozițiile  bugetare privind retragerea creditelor bugetare 

1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dispozitia bugetară privind retragerea creditelor bugetare 

3. Completarea  corectă  a Dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la: 

3.1. 
- Rubricile aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției publice careia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor 

aferente si unitatilor Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise 

3.2. - Suma care se retrage 

3.3. - Corespondenta dîntre suma care se retrage si detalierea de pe versoul formularului 

3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Existența  creditelor bugetare deschise si neutilizate 

4.2. - Retragerea de credite bugetare este temeinic justificata 

4.3. - Încadrarea Operațiuni i de retragere in termenul legal si in nivelul rezultat din nota de fundamentare 

4.4. - Sa asigure respectarea angajamentelor anterioare 

4.5. - Concordanța semnăturilor de pe dispozitia bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente in fișele cu specimene de semnături 
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    LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ 
    Cod B.1 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale 

1.3. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.4. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau al proiectelor de 

cercetare-dezvoltare) 

1.5. - Strategia de contractare, dacă este cazul 

1.6. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 

1.7. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.8. - Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publică   in SEAP, clarificări la documentația de atribuire, dacă este cazul 

1.9. - Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, si documentele privind soluționarea 

1.10. 
- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publică in SEAP/anunțul de intenție valabil in mod continuu sau invitația de participare, erate, 

clarificări publice, dacă este cazul 

1.11. - Oferta desemnată câștigătoare si clarificările aferente ofertei, dacă este cazul 

1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după  caz 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.13. 
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, 

negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedura simplificată desfășurată in mai multe etape) 

1.14. - Raportul procedurii de atribuire 

1.15. - Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 

1.16. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 

1.17. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 
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2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de achiziție  publică/sectorială 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Valoarea contractului sa se incadreze in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei câștigătoare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 

- Sa fie cuprins in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau in programul 

achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau al proiectelor de cercetare-

dezvoltare) 

4.2. 

- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita in: 

a) Strategia de contractare, dacă este cazul, si 

b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul sa se 

intocmeasca strategia de contractare, potrivit prevederilor legale 

4.3. 
- Obiectul contractului sa se incadreze in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanțare  si/sau 

acordului sau convenției de finanțare  externă si regulilor organismului finanțator 

4.4. 

- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in documentația de atribuire cu toate clarificările si modificarile aduse de autoritatea 

contractantă in perioada de clarificări, completăt cu datele din oferta declarata câștigătoare in raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte 

modificari in avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printro nota separata 

4.5. - Sa fie încheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garanției de participare 

4.6. 
- Sa prevada dreptul autorității contractante de denuntare unilaterala a contractului de achiziție  publică/sectorială, in condițiile prevăzute de 

legislatia in materia achizițiilor publice 

4.7. 
- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.4 nu afecteaza caracterul general al contractului 

si drepturile autorității contractante 

4.8. 

- Contractul de achiziție  publică/sectorială trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la: 

a) partile si datele de identificare a acestora; 

b) obiectul contractului; 

c) pretul/costul contractului; 

d) durata; 

e) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului; 

f) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; 

g) modalitatile si condițiile de plată ; 
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h) acordarea de avans in condițiile legii; 

i) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul. 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

     

 

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE  
    Cod B.2 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Cererea de finanțare  

1.2. - Proiectul tehnic si listele de evaluare si selecție aferente, întocmite  de compartimentele de specialitate 

1.3. - Bugetul 

1.4. - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect si partenerii acestuia, după  caz 

1.5. - Acordul de implementare 

1.6. - Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate 

1.7. - Programul, proiectul sau acțiunea in care se încadrează solicitarea finanțării 

1.8. - Nota de fundamentare si devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanțator 

1.9. - Raportul privind vizita la fața locului 

1.10. - Raportul de analiza a conformității administrative si a eligibilității proiectului 

1.11. - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiza a conformității proiectului 

1.12. - Raportul de evaluare tehnică si financiară 

1.13. - Nota de avizare internă a contractelor de finanțare /cofinanțare  

1.14. - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate 

1.15. - Fișa de fundamentare a proiectului 

1.16. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 
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2.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare  

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare  in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Sa fie in cadrul programului de finanțare  

4.2. - Sa prevada valoarea totala a proiectului de finantat, detaliată pe surse de finanțare  

4.3. - Sa prevada eligibilitatea si rambursarea cheltuielilor care se finanteaza 

4.4. - Sa prevada acordarea prefinanțării, cu respectarea legii 

4.5. - Sa prevada reglementări privind TVA 

4.6. - Suma din contractul/decizia/ordinul de finanțare  sa fie conforma cu cea din bugetul detaliat al proiectului 

4.7. - Încadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile programului operational 

4.8. - Sa prevada actualizarea finanțării in perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii 

4.9. - Sa fie încheiat in perioada de valabilitate a contractarii fondurilor 

4.10. - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

4.11. - Sa prevada calitatea Curtii de Conturi a Romaniei de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 

4.12. - Sa fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislatia in vigoare, in faza de angajare 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

    

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU 
    Cod B.3 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Acordul-cadru 

1.3. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 
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1.4. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.5. 
- Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a 

făcut cu reluarea competiției între operatorii economici 

1.6. 
- Oferta desemnată câștigătoare si clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între 

operatorii economici 

1.7. 
- Nota justificativă  privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului 

subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici 

1.8. - Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul 

1.9. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul 

1.10. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul 

1.11. - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții 

1.12. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul subsecvent acordului-cadru 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii contractului subsecvent in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Incheierea contractului subsecvent cu unul dîntre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă 

4.2. 

- Contractul subsecvent sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările si 

modificarile aduse de autoritatea/entitatea contractantă in perioada de clarificări pe parcursul reofertarii, dacă este cazul, completăt cu datele din 

oferta declarata câștigătoare in raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările si modificarile aduse acesteia in perioada procedurii de 

atribuire; dacă apar alte modificari in avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata 

4.3. - Preturile unitare sa nu depaseasca valorile stabilite in acordul-cadru 

4.4. 
- Încadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile, in conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare  

si/sau acordul sau convenția  de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator 

4.5. 
- Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, in cazul in care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii 

economici semnatari 
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4.6. - Semnarea contractului subsecvent se afla in perioada de valabilitate a acordului-cadru 

4.7. - Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificari substantiale termenilor si condițiilor stabilite in acordul-cadru 

4.8. 
- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.2 nu afecteaza caracterul general al contractului 

si drepturile autorității contractante 

4.9. 

- Documentele contractului subsecvent sa precizeze: 

a) partile si datele de identificare a acestora; 

b) obiectul contractului subsecvent; 

c) durata; 

d) termenele de livrare/prestare/executare a activitatilor ce fac obiectul contractului subsecvent; 

e) pretul/costul contractului subsecvent; 

f) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; 

g) modalitatile si condițiile de plată ; 

h) acordarea de avans in condițiile legii; 

i) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; 

k) specifică tii privind calitatea si cantitatea lucrărilor /serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției. 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

    

 

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT/COMANDA DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN 

ACHIZIȚIE  DIRECTĂ 
    Cod B.4 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale 

1.3. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.4. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de 

cercetare-dezvoltare) 

1.5. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 

1.6. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 
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1.7. 
- Documentele privind achiziția, întocmite  in conformitate cu prevederile legislației române si cu reglementările organismelor internaționale, 

dacă este cazul 

1.8. - Referatul de necesitate 

1.9. 
- Nota justificativă  privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile in care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului 

electronic 

1.10. - Documentul justificativ al achiziției 

1.11. - Documentația de atribuire, dacă este cazul 

1.12. 
- Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este 

cazul 

1.13. - Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul 

1.14. - Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul 

1.15. - Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul 

1.16. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul/Comanda de achiziție  publică/sectorială 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii contractului/comenzii in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Includerea in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in anexa la programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

4.2. 
- Documentul justificativ al achiziției demonstreaza respectarea pasilor stabiliti prin procedurile interne, dacă este cazul si a pragurilor valorice 

prevăzute de lege 

4.3. 
- Încadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile, in conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare  

si/sau acordul sau convenția  de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

4.4. - Întocmirea contractului/comenzii in conformitate cu modelele de contract/comanda existente, dacă este cazul 

4.5. 
- In situația intocmirii unui contract prin achiziție  directă, condițiile contractuale trebuie sa prevada dreptul autorității contractante de denuntare 

unilaterala a contractului de achiziție  publică/sectorială, in condițiile prevăzute de legislatia in materia achizițiilor publice 

4.6. 

- Documentele contractului sa precizeze: 

a) partile si datele de identificare a acestora; 

b) durata si termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor ; 

c) pretul/costul contractului; 

d) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; 

e) modalitatile si condițiile de plată ; 

f) acordarea de avans in condițiile legii; 

g) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; 

i) specifică tii privind calitatea si cantitatea lucrărilor /serviciilor/produselor care fac obiectul achiziției; 

j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care sa nu afecteze caracterul contractului si care sa respecte legea; 

k) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii. 

  

  

 

LISTA DE VERIFICARE ACT ADIȚIONAL  LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ 
    Cod B.5 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in care crește prețul contractului 

1.3. - Contractul de achiziție  publică/sectorială si actele adiționale anterioare, dacă este cazul 

1.4. - Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului 

1.5. - Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului in termenul de valabilitate 

1.6. - Nota justificativă  care însoțește propunerea de act adițional  privind necesitatea modificării contractului de achiziție  publică/sectorială 

1.7. - Alte documente specifice
3
 

2. Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 
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aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul adițional  la contractul de achiziție  publică/sectorială 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după  caz 

3. Încadrarea valorii actului adițional  in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul maxim prevazut de reglementările legale, din prețul initial al contractului, cumuland si cresterile din actele adiționale anterioare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 
- Modificarile, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, sa fie prevăzute in documentele achiziției 

inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte optiuni 

 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

4.2. - Încadrarea modificării in prevederile legale, astfel incat sa nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 

4.3. 
- Clauzele de revizuire sa precizeze obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si condițiile in care se poate recurge la 

acestea si sa nu introduca modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție  publică/sectorială 

4.4. 

- In situația in care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisa modificarea prețului contractului de 

achiziție  publică/sectorială in așa fel incat noua valoare rezultăta in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile prevăzute de lege pentru 

publicărea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata 

pentru atribuirea contractului respectiv 

4.5. 
- Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat in anul precedent si a 

carui durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale 

4.6. - Sa nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificari 
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  LISTA DE VERIFICARE ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR SI GARANȚIE 
    Cod B.6 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative: 

1.1. - Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar 

1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.3. - Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.4. - Acordul de împrumut/contractul de finanțare  

1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar si garanție 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

2.4. - Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar si garanție in prevederile acordului de împrumut 

3.2. - Concordanța termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de împrumut 

3.3. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.4. - Sistemul informational dîntre Ministerul Finanțelor Publice si ordonatorii principali de credite 

3.5. - Obligațiile si drepturile ordonatorilor principali de credite, in conformitate cu prevederile documentelor juridice care guverneaza împrumutul 

3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 
______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

   LISTA DE VERIFICARE CONVENȚIE DE GARANȚIE AFERENTĂ  ACORDULUI DE GARANȚIE 
   Cod B.7 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 
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1.1. - Fundamentarea propunerii de convenție 

1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.3. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.4. - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat 

1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Convenția  de garanție aferentă  acordului de garanție 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

2.4. - Persoanele autorizate din partea garantului 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 
- Încadrarea obiectului convenției in prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanție sau prevederilor hotararii Guvernului, după  

caz 

3.2. - Masurile asiguratorii pentru garant, de plată  la scadenta de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut 

3.3. 
- Concordanța termenilor convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanție sau cu prevederile hotararii Guvernului, după  

caz 

3.4. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.5. - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valută împrumutului 

3.6. - Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale împrumutului 

3.7. - Clauzele acordului, legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 

  

    LISTA DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU 

GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 
    Cod B.8 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 
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1.3. - Convenția  de garanție, semnată de garantat 

1.4. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului 

1.5. - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. 
- Scrisoarea de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate sau 

garantate de unitatea administrativ- teritorială 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern 

3.2. - Concordanța între proiectul scrisorii de garanție si proiectul convenției de garantare 

3.3. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.4. - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valută contractului 

3.5. - Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale împrumutului 

3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 

______ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

LISTA DE VERIFICARE CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/UNITATEA 

ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, IN CALITATE DE GARANT, SI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANȚIE 
Cod B.9 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Fundamentarea propunerii de convenție 

1.2. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.3. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.4. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului 

1.5. - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat 
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1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. 
- Convenția  de garantare între Ministerul Finanțelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, in calitate de garant, si beneficiarul convenției de 

garantare 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

2.4. - Persoanele autorizate din partea garantului 

2.5. - Reprezentantul legal al unitatii administrativ-teritoriale garantate 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Masuri asiguratorii pentru garant, de plată  la scadenta, de către garantat, a obligațiilor asumate prin contractul de împrumut 

3.2. - Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de împrumut 

3.3. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.4. - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valută împrumutului 

3.5. - Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale împrumutului 

3.6. - Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 

  

     

LISTA DE VERIFICARE SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT, 

CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 
Cod B.10 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.2. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială) 

1.3. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului 

1.4. - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat 

1.5. - Convenția  de garanție, semnată de garantat 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 
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aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern 

3.2. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.3. - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valută împrumutului 

3.4. - Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale împrumutului 

3.5. - Clauzele acordului legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 

  

 

 

LISTA DE VERIFICARECONVENȚIE DE GARANȚIE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE IN CALITATE DE 

GARANTSI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, IN CALITATE DE GARANTAT 
Cod B.11 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Fundamentarea propunerii de convenție 

1.2. - Hotărârea comisiei de autorizare 

1.3. - Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții si Asigurări 

1.4. - Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor  locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ- teritorială) 

1.5. - Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului 

1.6. - Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat 

1.7. - Alte documente specifice
3
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2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Convenția  de garanție 

2.3. - Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

2.4. - Reprezentantul legal al unitatii administrative-teritoriale garantate 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Stabilirea obligațiilor partilor contractante 

3.2. - Concordanța termenilor convenției de garanție cu cei din acordul de împrumut 

3.3. - Destinatia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul 

3.4. - Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valută împrumutului 

3.5. - Perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobanzii, comisioanele anuale si alte costuri ale împrumutului 

3.6. - Clauzele convenției legate de implementarea fizica si financiară a împrumutului 

3.7. - Masurile asiguratorii pentru garant, de plată  la scadenta, de către garantat, a obligațiilor asumate prin convenția  de garanție 

  

 

 

    LISTA DE VERIFICARECONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI 

EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, IN CARE ENTITATEA PUBLICĂ 

ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAȘ 
Cod B.12 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Programul anual al achizițiilor publice 

1.2. - Bugetul 

 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.3. - Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii 

1.4. - Procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabila Operațiuni i de concesionare, cumpărare sau de închiriere 

1.5. - Documente specifice privind derularea Operațiuni i de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii contractului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul prețului concesiunii/vanzarii/chiriei ofertate de proprietar 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Sa fie cuprins in programul anual al achizițiilor publice 

4.2. - Sa respecte prevederile legale si procedurile privind concesionarea, cumpararea sau închirierea 

4.3. - Termenii contractului sa fie stabiliti in Concordanța cu prevederile cadrului normativ 

4.4. - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

4.5. - Sa prevada elementele de identificare a bunului concesionat, cumparat sau inchiriat 

4.6. - Sa prevada actualizarea prețului cu respectarea legii 

4.7. - Sa prevada obligațiile partilor 

4.8. - Sa cuprinda clauze privind modalitatea de plată  

4.9. - Sa cuprinda clauze privind penalitati in caz de neonorare a obligațiilor contractuale 
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LISTA DE VERIFICARE ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZA DE RECIPROCITATE, 

FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ 

Cod B.13 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a proiectului de acord 

1.2. - Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate in cadrul acordului 

1.3. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe baza de reciprocitate, fără transfer de valută 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după  caz 

3. Încadrarea valorii acordului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe) 

4.2. - Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate in cadrul acordului, in limitele legale de cheltuieli 

 

 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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LISTA DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR 

MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL 

ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI 
    Cod B.14 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune  

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii devizului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Limitele prevăzute de normele legale 

3.4. - Nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul) 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a valorii devizului 

4.2. - Concordanța dîntre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului legal existent 

4.3. - Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli in limitele prevăzute de normele legale 
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   LISTA DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA IN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL 

ESTIMATIV DE CHELTUIELI 
    Cod B.15 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a deplasării in străinătate 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Documente, invitații si comunicări scrise, privitoare la acțiune si condițiile efectuării deplasării in străinătate 

1.4. - Nota-mandat privind deplasarea 

1.5. - Memorandumul, după  caz 

1.6. - Oferte pentru cazare si/sau transport, după  caz 

1.7. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

_______ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

3. Încadrarea valorii devizului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

3.3. - Baremele prevăzute de normele legale 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a valorii devizului 

4.2. 
- Concordanța dîntre natura si cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ 

existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli) 
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LISTA DE VERIFICARE ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA IN ȚARĂ A PERSONALULUI, 

INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI 
Cod B.16 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detașării 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii devizului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 

3.3. - Baremele prevăzute de normele legale 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a valorii devizului 

4.2. 
- Concordanța dîntre natura si cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detașarea si prevederile 

cadrului normativ existent (transport, cazare, diurna, alte cheltuieli) 
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    LISTA DE VERIFICARE ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT INDIVIDUAL DE 

MUNCĂPRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR 

A UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE 
Cod B.17 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare si dosarul angajării/avansării/promovării personalului 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Statul de funcții aprobat 

1.4. - Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul 

_____ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.5. - Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale 

1.6. - Anunțul organizarii concursului, dacă este cazul 

1.7. - Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul 

1.8. - Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă este cazul 

1.9. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Existența  creditelor bugetare 

3.2. - Angajarea/promovarea personalului in limita posturilor aprobate 

3.3. 
- Respectarea reglementarilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea 

drepturilor salariale si a altor drepturi de natura salariala 

3.4. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare decurgand din angajamentul legal 

3.5. - Contractul individual de muncăsa cuprinda cel putin elementele prevăzute in modelul-cadru 
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LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE COMODAT IN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR 
    Cod B.18 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2. - Referatul de necesitate 

1.3. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de comodat 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii contractului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Sa cuprinda datele de identificare a partilor contractante 

4.2. - Sa prevada elementele de identificare a bunurilor 

4.3. - Devizul/Categoriile de cheltuieli sa se incadreze in limitele legale 

4.4. - Sa prevada obligațiile partilor 

 

_______ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

    



58 
 

LISTA DE VERIFICARE CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 

500/2002 
    Cod B.19 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate  integral din venituri proprii 

1.2. - Solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului 

1.3. - Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului 

1.4. - Programul privind realizarea veniturilor proprii care sa asigure rambursarea împrumutului 

1.5. - Graficul de rambursare a împrumutului 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Convenția  pentru acordarea împrumutului 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii împrumutului in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul de împrumut solicitat 

3.3. - Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Institutia publică solicitanta a împrumutului sa se incadreze in prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002 

4.2. 
- Institutia publică solicitanta a împrumutului a intocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, in vederea rambursarii 

împrumutului 

4.3. - Sa fie incheiata in cazul unei instituții publice/activități finanțate , nou-infiintata 

4.4. - Sa prevada modalitatea si transele de acordare a împrumutului 

4.5. - Sa prevada masuri asiguratorii de recuperare a împrumutului 

4.6. - Sa prevada termenele de constituire a împrumutului 

4.7. - Sa prevada rambursarea integrala a împrumutului in termen de 6 luni de la data acordarii 
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     LISTA DE VERIFICARE ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENȚIE DE FINANȚARE , CONTRACT DE 

SUBVENȚIE, CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT ETC.)  PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS 

Cod B.20 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei si pe surse de finanțare  

1.2. - Documentele prevăzute in actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis 

1.3. - Cerere pentru finanțare , însoțită de documentele justificative prevăzute in actul normativ/administrativ 

1.4. - Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul 

1.5. - Planul de investiții si studiul tehnico-economic, dacă este cazul 

1.6. - Indicatorii de eficiență aferenți  proiectului de investiții, dacă este cazul 

1.7. - Alte documente specifice
3
 

 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Angajamentul legal (contract/acord/convenție de finanțare , contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global 

3. Încadrarea valorii angajamentului legal in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Categoria cheltuielilor eligibile 

3.3. - Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Respectarea tuturor condițiilor prevăzute in actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis 

4.2. - Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate in vederea acordării finanțării 
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4.3. - Încadrarea in bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis 

4.4. - Sa fie încheiat in perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis 

4.5. 
- Sa contina prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, in Concordanța cu prevederile cuprinse in reglementările 

europene si nationale 

4.6. 
- Sa respecte modalitatile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevăzute in actele normative/administrative prin care s-au aprobat 

schemele respective 

4.7. - Beneficiarul se încadrează in categoria de solicitant de ajutor de stat/de minimis, conform cerintei din actul normativ/administrativ de aprobare 

4.8. 

- Angajamentul legal sa precizeze, cel putin: 

a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după  caz, si beneficiarului; 

b) baza legala a schemei de ajutor de stat/de minimis si domeniul de aplicare; 

c) durata, valoarea si intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis; 

d) cheltuielile eligibile; 

e) momentul si modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; 

f) originea ajutorului de stat/de minimis; 

g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate; 

h) informatii referitoare la monitorizarea, raportarea si recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis. 

  

 

 

    LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ, CONCESIUNEA DE 

LUCRĂRI SAU SERVICII 
Cod C.1 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Contractul/Contractul subsecvent de achiziție  publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii 

1.2. - Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul 

1.3. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.4. - Angajamentul bugetar 

1.5. - Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor , vizata pentru „Bun de plată “ 

1.6. - Documentul de constituire a comisiei de receptie 

1.7. - Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor  

1.8. - Documentele de transport, vamuire, dacă este cazul 



61 
 

1.9. - Evidenta avansurilor acordate si deduse, dacă este cazul 

1.10. - Alte documente specifice
3
 

______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data emiterii facturii 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca si contul bancar 

3.7. - Avansul acordat si retinut, dacă este cazul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Contractul este valabil si garantia de bună execuție este valabila. 

4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidata prin viza „Bun de plată “ 

4.3. 

- Cheltuiala este conform angajamentului legal in ceea ce priveste: 

a) cantitatea si calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor  receptionate; 

b) pretul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor  receptionate; 

c) termenele de livrare/prestare/executare; 

d) modalitatea si condițiile de plată . 

4.4. - Valoarea TVA facturata este corectă . 

4.5. - Conversia Valutară este calculata corect, dacă este cazul. 

4.6. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale. 

4.7. - Avansul este dedus conform prevederilor legale si contractuale, dacă este cazul. 

4.8. - Încadrarea in nivelul angajamentului bugetar 

4.9. - Încadrarea in creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil 
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    LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PENTRU AVANSURI ACORDATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE 

ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII 
Cod C.2 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Contractul de achiziție  publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii 

1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.3. - Angajamentul bugetar 

1.4. - Avizul de plată  

1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

1.6. - Solicitarea de acordare a avansului 

1.7. - Factura 

1.8. - Documentul prin care se constituie garantia legala de returnare a avansului 

1.9. - Nota de fundamentare/autorizare 

1.10. - Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul 

1.11. - Evidenta avansurilor acordate si deduse, dacă este cazul 

1.12. - Alte documente specifice
3
 

______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data contractului 
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3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca si contul bancar din contract 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Contractul este valabil si garantia de bună execuție este valabila. 

4.2. - Garantia de returnare a avansului a fost constituita conform prevederilor contractuale si legale. 

4.3. - Contractul prevede acordarea de avans in cuantumul din factura. 

4.4. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului bugetar; 

b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; 

c) nivelul sumei datorate, rezultat in urma Operațiuni i de lichidare; 

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

4.5. - Valoarea TVA facturata este corectă . 

4.6. - Conversia Valutară este calculata corect, dacă este cazul. 

4.7. - Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul. 

4.8. - Încadrarea in termenul legal de plată  

    

 

 

LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI  INTERMEDIARE, PLĂȚI  FINALE 

IN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANȚARE  
Cod C.3 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare  

1.2. - Angajamentul bugetar/bugetul 

1.3. - Cererea de plată /rambursare privind preFinanțări, plăți  intermediare, plăți  finale 

1.4. - Nota de autorizare a plăți i/rambursarii 

1.5. - Notificarea privind depunerea cererii de plată  

1.6. - Avizul de plată /rambursare 
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1.7. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 

1.8. - Decontul privind prefinanțare a acordata, dacă este cazul 

1.9. - Documentația justificativă  specifică  care rezultă din actul normativ ce reglementează operațiunea si/sau domeniul respectiv 

1.10. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  
 

______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative, pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Angajamentul legal este in termenul de valabilitate. 

4.2. - Stabilirea sumei propuse pentru plată  conform prevederilor legale si contractuale 

4.3. - Încadrarea in termenul legal de plată  

4.4. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 
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LISTA DE VERIFICARE ORDIN DE PLATĂ  IN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL, A 

DOBANZILOR, A COMISIOANELOR SI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE 
Cod C.4 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Notificarea de plată  emisă  de finanțatorul extern 

1.2. - Bugetul/Angajamentul bugetar 

1.3. 
- Adresa de confirmare a obligatiei de plată  din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată /extrasul de cont atestand 

virarea echivalentului in lei al obligatiei de plată  la extern in contul entității publice 

1.4. - Nota de fundamentare 

1.5. - Angajamentul legal 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordinul de plată  in valută 

3. Corespondenta datelor din ordinul de plată  cu cele din documentele justificative, pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Felul valutei 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. - Încadrarea in termenul de rambursare/plată  prevazut in angajamentul legal 

4.3. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) nivelul din notificarea de plată ; 

c) nivelul din nota de fundamentare; 

d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “. 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCA A CONTRAVALORII IN LEI A 

VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ  REZULTĂTE 

DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT 
    Cod C.5 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Notificarea de plată  emisă  de finanțatorul extern 

1.2. - Bugetul 

1.3. - Confirmarea bancii privind operațiunea de schimb VALUTAR  

1.4. - Ordinul de plată  in valută 

1.5. - Confirmarea bancii privind operațiunea de plată  la extern 

1.6. - Nota de lichidare 

1.7. - Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei fața de banca 

1.8. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative, pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. - Încadrarea in termenul de plată  prevazut in angajamentul legal si confirmarea bancii 

4.3. - Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 



67 
 

a) nivelul din angajamentul legal; 

b) nivelul din notificarea de plată  a finanțatorului si confirmarea bancii; 

c) ordinul de plată  in valută; 

d) valoarea cheltuielilor lichidate; 

e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

   

 

 

LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  SAU ORDONANȚARE A TRANSFERULUI VALUTAR  PENTRU PLĂȚI  

CARE SE EFECTUEAZA DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR  EXTERNE 
Cod C.6 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut 

1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 

1.4. - Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale 

_____ 

    
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.5. - Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării Operațiuni i pentru care se solicită plată  

1.6. - Documente justificative de transport, vamuire, dacă este cazul 

1.7. - Documente justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor  si recepția 

1.8. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative, pentru: 
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3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Felul valutei 

3.5. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.6. - Beneficiarul sumei 

3.7. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

  

 

    LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR IN CADRUL UNUI 

CONTRACT EXTERN FINANTAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN 
    Cod C.7 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2. - Contractul extern 

1.3. - Angajamentul bugetar 

1.4. - Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozițară a contului special 

1.5. - Documentele justificative de transport, vamuire, dacă este cazul 

1.6. - Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor  ori recepția, dacă este cazul 

1.7. - Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut 

1.8. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 
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2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative, pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 
 

______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Numarul si data acreditivului 

3.5. - Felul valutei 

3.6. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.7. - Beneficiarul sumei 

3.8. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Contractul este in termenul de valabilitate 

4.2. 

- Cheltuiala este conform angajamentului legal in ceea ce priveste: 

a) cantitatea si calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor  receptionate; 

b) pretul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor  receptionate; 

c) termenele de livrare/prestare/executare; 

d) modalitatea si condițiile de plată ; 

e) facturarea TVA; 

f) conversia Valutară, dacă este cazul. 

4.3. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.4. - Încadrarea in termenul legal de plată  

4.5. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 
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LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PENTRU COTIZATII, RESPECTIV CONTRIBUȚII, TAXE ETC. LA 

DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE 
Cod C.8 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Acordul, convenția  sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, inclusiv actul normativ care aproba aderarea respectiva 

1.2. - Avizul de plată  transmis de organismul internațional si/sau alte elemente care privesc suma de plată  in valută si termenul scadent la plată  

1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Felul valutei 

3.5. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.6. - Beneficiarul sumei 

3.7. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

4.3. - Încadrarea in termenul legal de plată  

_____ 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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    LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS, SCHEME DE PLĂȚI , 

SUBVENȚII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE SAU ALTE PLĂȚI  DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE 

OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI 
Cod C.9 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare/Nota de lichidare 

1.2. - Angajamentul legal, dacă este cazul 

1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 

1.4. - Bugetul schemei de ajutoare/de plăți , defalcat pe ani de implementare si pe surse de finanțare , dacă este cazul 

1.5. - Cererea de plată /de decontare/de eliberare a sumei 

1.6. - Documentația specifică  conform actului normativ/administrativ care reglementează operațiunea si/sau domeniul respectiv 

1.7. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate: 

4.1. - Documentele justificative sunt întocmite  in conformitate cu prevederile legale si procedurile interne. 

4.2. - Angajamentul legal este in termenul de valabilitate. 

4.3. - Cheltuiala este eligibila. 

4.4. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată /respectarea metodologiei de calcul 

4.5. - Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 



72 
 

a) nivelul angajamentului legal si/sau bugetar; 

b) bugetul schemei; 

c) valoarea cheltuielilor lichidate; 

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

4.6. - Încadrarea in termenul legal de plată  

   

 

LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  PRIVIND REDEVENȚE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE 

CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE 
    Cod C.10 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare 

1.2. - Contractul de concesionare/Contractul de închiriere 

1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 

1.4. - Documentele justificative emise de concedent sau, după  caz, de proprietarul bunului inchiriat 

1.5. - Alte documente specifice
3
 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Subdiviziunea clasificației bugetare 



73 
 

3.5. - Beneficiarul sumei 

3.6. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. - Încadrarea in termenul legal de plată  

4.3. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

    

 

LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ /DISPOZIȚIE DE PLATĂ  CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU 

SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT, CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE 
Cod C.11 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Angajamentul bugetar 

1.2. - Nota de fundamentare 

1.3. - Documentul specific prin care s-a aprobat acțiunea si devizul acesteia 

1.4. - Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul 

1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobări 

lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată /Dispozitia de plată  către casierie 

3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată /dispozitia de plată  către casierie cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Numarul si data angajamentului legal 

3.4. - Felul valutei 

3.5. - Subdiviziunea clasificației bugetare 
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3.6. - Beneficiarul sumei 
_______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Stabilirea corectă  a sumei propuse pentru plată  

4.2. 

- Încadrarea sumei propuse pentru plată  in: 

a) nivelul angajamentului legal si bugetar; 

b) limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

  

     

LISTA DE VERIFICARE ORDONANȚARE DE PLATĂ  A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE 

PERSONALULUI, PRECUM SI A OBLIGAȚIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA 
Cod C.12 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 

1.2. - Statele de salarii 

1.3. - Situația privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate 

1.4. - Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioara 

1.5. - Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale 

1.6. - Bugetul/Angajamentul bugetar 

1.7. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Ordonanțarea de plată  
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3. Corespondenta datelor din Ordonanțarea de plată  cu cele din documentele justificative pentru: 

3.1. - Natura cheltuielii 

3.2. - Numarul si data documentelor justificative 

3.3. - Subdiviziunea clasificației bugetare 

3.4. - Beneficiarul sumei 

3.5. - Banca beneficiarului si contul 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 

- Încadrarea sumei propuse la plată  in: 

a) nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului; 

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată “; 

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil. 

4.2. 

- Încadrarea numarului de personal din statul de salarii in: 

a) numarul maxim de personal stabilit prin buget; 

b) numarul rezultat din statul de functii. 

4.3. 

- Respectarea prevederilor legale privind plată : 

a) salariilor; 

b) sporurilor; 

c) orelor suplimentare; 

d) premiilor; 

e) altor drepturi salariale; 

f) contribuțiilor. 

4.4. - Aplicarea cotelor legale de contribuții 
_______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

    

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE 

CONCEDENT) 
    Cod D.1 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Studiul de oportunitate, dacă este cazul 
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1.2. - Documentul de aprobare a studiului de oportunitate 

1.3. - Hotărârea de aprobare a concesiunii 

1.4. - Caietul de sarcini, dacă este cazul 

1.5. - Documentația de atribuire 

1.6. - Documentul de aprobare a documentației de atribuire 

1.7. - Clarificările privind documentația de atribuire si raspunsurile la acestea, dacă este cazul 

1.8. - Nota justificativă  privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul 

1.9. - Anunțul de licitatie/negocierii directe, publică 

1.10. - Documentul de constituire a comisiei de evaluare 

1.11. - Procesele-verbale întocmite  de comisia de evaluare 

1.12. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare 

1.13. - Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii 

1.14. - Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul 

1.15. - Oferta câștigătoare 

1.16. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Procedura aplicata este cea aprobată prin studiul de oportunitate. 

3.2. 
- Oferta câștigătoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate in documentația de atribuire si se afla in perioada de 

valabilitate. 

3.3. - Concesionarul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare. 

3.4. 

- Contractul precizeaza: 

a) partile si datele de identificare a acestora; 

b) descrierea si identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotararii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; 

c) redeventa, conform ofertei câștigătoare, nu este mai mica decat nivelul minim din studiul de oportunitate/documentația de atribuire si modul 

de calcul si de plată  a acesteia, conform caietului de sarcini; 

d) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depasi 49 de ani; 

e) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii, respectiv: 

- bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune; 
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- bunurile proprii care raman in proprietatea concesionarului la incetarea contractului de concesiune; 

f) dreptul concedentului sa inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificand respectarea obligațiilor asumate de 

concesionar; 

g) impartirea responsabilitatilor de mediu între concedent si concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câștigătoare; 

h) natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; 

i) interdictia pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu exceptia situatiilor expres prevăzute de Ordonanța de 

urgență  a Guvernului nr. 54/2006, cu modificarile si completările ulterioare; 

j) dreptul concedentului de a denunta unilateral contractul de concesiune in condițiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență  a 

Guvernului nr. 54/2006, cu modificarile si completările ulterioare; 

k) penalitati si alte sume datorate in caz de nerespectare a obligațiilor partilor. 
_______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

LISTA DE VERIFICARE  CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ 

   ESTE TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE) 

Cod D.2 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate 

1.2. - Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare 

1.3. - Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică 

1.4. - Documentația de atribuire 

1.5. - Anunțul de licitație publică 

1.6. - Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare 

1.7. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câștigătoare 

1.8. - Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii 

1.9. - Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul 

1.10. - Oferta câștigătoare 

1.11. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 
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2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de închiriere 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Chiriașul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare 

3.2. 
- Oferta câștigătoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizat/precizate in documentația de atribuire si se afla in perioada de 

valabilitate 

3.3. 

- Contractul cuprinde: 

a) descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate si documentației de atribuire, 

aprobate; 

b) clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia; 

c) interdictia subînchirierii bunului fără aprobarea proprietarului/administratorului; 

d) durata închirierii, conform documentației de atribuire aprobate; 

e) procedura de predare-primire a bunului; 

f) chiria, mod de calcul si termen de plată , conform ofertei câștigătoare; 

g) penalitati de intarziere pentru neplată  la termen a chiriei; 

h) clauze referitoare la incetarea contractului, conform documentației de atribuire; 

i) accesul la utilitati, individualizarea consumului de energie, apa, caldura etc. si sistemul de plată , conform documentației de atribuire; 

j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condițiilor închirierii, pentru a constata starea integritatii bunului si 

dacă acesta este folosit potrivit destinatiei stabilite; 

k) clauze privind constituirea si utilizarea garanției de bună execuție, conform documentației de atribuire, dacă este cazul. 

    

 

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE 

CONCEDENT) 
    Cod D.3 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Strategia de contractare sau nota justificativă /studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după  caz 

______ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.3. - Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publică   in SEAP, si, dacă este cazul, clarificări la documentația de atribuire 

1.4. - Contestatiile privind documentația de atribuire, dacă este cazul, si documentele privind soluționarea 

1.5. 
- Anunțul de concesionare/Invitația de concesionare/Anunțul de concesiune simplificat/Anunțul de intenție publică/publică   in SEAP, erate, 

clarificări publice, dacă este cazul, sau invitația de participare publică   in SEAP, erate publice, dacă este cazul 

1.6. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare, după  caz 

1.7. - Raportul procedurii de atribuire 

1.8. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 

1.9. - Oferta desemnată câștigătoare si, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei 

1.10. - Documentul de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 

1.11. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de concesiune 

2.3. 
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor 

bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul 

3. Partea aferentă  entității contractante din valoarea contractului de concesiune sa se incadreze in: 

3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul ofertei câștigătoare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Procedura de atribuire aplicata sa fie cea aprobată prin strategia de contractare sau nota justificativă /studiul de fundamentare, după  caz. 

4.2. - Sa fie încheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garanției de participare 

4.3. 

- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in documentația de atribuire, cu toate clarificările si modificarile aduse de entitatea 

contractantă in perioada de clarificări, si completăt cu datele din oferta declarata câștigătoare in raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte 

modificari in avantajul entității contractante, acestea sunt justificate printro nota separata 

4.4. 
- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform pct. 4.3. nu afecteaza caracterul general al contractului 

si drepturile entității contractante. 

4.5. 
- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv in raport cu ceilalti participanti la procedura se includ in 

contract sub forma de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului. 
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4.6. 

- Contractul sa precizeze: 

a) partile si datele de identificare a acestora completăte cu datele ofertantului castigator; 

b) mecanismul de plată  conform ofertei câștigătoare; 

c) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor conform ofertei câștigătoare; 

d) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor conform ofertei câștigătoare; 

e) constituirea garanției de bună execuție conform documentației de atribuire coroborate cu oferta câștigătoare, dacă este cazul; 

f) valoarea concesiunii, din care contributia entității contractante conform ofertei câștigătoare; 

g) termenele de executare/prestare conform documentației de atribuire coroborate cu oferta câștigătoare, după  caz. 

_______  
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

    LISTA DE VERIFICARE ACT ADIȚIONAL  LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII (ENTITATEA 

PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) 
Cod D.4 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in care crește prețul contractului 

1.3. - Contractul de concesiune si, dacă este cazul, actele adiționale anterioare 

1.4. 
- Documentele inițiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de 

lucrări sau servicii 

1.5. - Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului in termenul de valabilitate 

1.6. - Nota justificativă  privind necesitatea modificării contractului, care însoțește propunerea de act adițional  

1.7. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul adițional  

2.3. 
Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, 

Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul 

3. Valoarea actului adițional  sa se incadreze in: 
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3.1. - Sursele de finanțare  si nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după  caz 

3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 

3.3. - Nivelul maxim de 10% din prețul initial al contractului, cumuland si cresterile din actele adiționale anterioare 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 
- Modificarea sa se incadreze in prevederile cap. 5 sectiunea a 2-a din Legea nr. 100/2016 

, astfel incat nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 

4.2. 
-- Modificarea sa fi fost prevazuta in documentele inițiale ale concesiunii de lucrări sau servicii si in contract sub forma unor clauze de revizuire 

clare, precise si fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni 

4.3. - Modificarea sa nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune 

4.4. 
- Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii sa nu duca la cresterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege 

pentru publicărea unui anunt de concesionare sau a unui anunt de participare simplificat 

4.5. - Modificarea se face in perioada de valabilitate a contractului 

4.6. 
- Modificarea sa nu diminueze responsabilitatile concesionarului in asemenea masura incat cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuita 

concedentului 

4.7. - Modificarea sa nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificari. 

 

 

 

LISTA DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVAND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI 

FĂRĂ PLATĂ  
Cod D.5 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  actelor justificative 

1.1. - Referatul de disponibilizare 

1.2. - Adresele instituțiilor publice care solicită bunul disponibilizat 

1.3. - Adresele de informare a instituțiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Procesul-verbal de predare-preluare avand ca obiect transmiterea bunului fără plată  

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Referatul de disponibilizare este aprobat de conducătorul institutiei 

3.2. - Bunul predat este prevazut in referatul de disponibilizare 

3.3. - Bunul predat este cel din adresa de solicitare. 

3.4. - Datele de identificare a partilor si a bunului/bunurilor sunt corect completăte 

  

 

 

    LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE VANZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE (ENTITATEA 

PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR) 
Cod D.6 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  actelor justificative 

1.1. - Referatul de disponibilizare 

1.2. - Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor 

1.3. - Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate, ce urmează a fi vandute 

1.4. - Documentația licitației publice deschise cu strigare 

1.4.1. - Decizia de numire a comisiei de licitatie 

1.4.2. - Anunțul de vânzare prin licitație publică/afișat  cu avizul comisiei de licitatie 

1.4.3. - Lista cu ofertanții acceptați, intocmita de comisia de licitatie 

1.4.4. - Documentele de participare la licitatie, ale celor admiși 

1.4.5. - Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare incheiat/încheiate de comisia de licitatie, dacă este cazul 

1.4.6. - Procesul-verbal de adjudecare a licitației cu strigare 

1.4.7. - Documentul de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul 
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1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Contractul de vanzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 
- Existența  aprobări i ordonatorului de credite pentru prețul initial de vanzare/preturile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament 

(anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995), de la care s-a pornit strigarea 

3.2. - Participantii la licitație sunt cei admiși de comisie, conform listei ofertantilor acceptați 

3.3. 
- Cumparatorul este castigatorul licitației, potrivit procesului-verbal de adjudecare, si datele de identificare ale acestuia sunt corect completăte in 

contract 

3.4. 
- Prețul contractului corespunde ofertei pe baza careia s-a anuntat adjudecarea licitației, conform procesului-verbal semnat de către comisie si 

participantii la licitatie 

3.5. 
- Bunul care face obiectul vanzarii se regaseste in referatul de disponibilizare si raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul 

instituției publice/ordonatorul de credite, si datele de identificare a acestuia sunt corect completăte in contract 

3.6. 
- Contractul prevede obligatia cumparatorului de a achita integral prețul adjudecat al bunului in termen de 10 zile de la data licitației si 

sanctiunile pentru nerespectarea acestei obligații 

3.7. - Contractul contine clauze privind condițiile in care se face predarea bunului către cumparator 
______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

    LISTA DE VERIFICARE STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ 
Cod E.1 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Strategia anuală  a achizițiilor publice/sectoriale 

1.3. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.4. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de 

cercetare-dezvoltare) 

1.5. - Referatul de necesitate 
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1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Strategia de contractare 

3. Încadrarea valorii estimate a contractului in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Contractul sa fie cuprins in programul anual al achizițiilor publice/sectoriale si in strategia anuală  a achizițiilor publice/sectoriale 

4.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale 

4.3. 

- Datele din strategia de contractare sa corespunda celor din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale/Strategia anuală  a achizițiilor 

publice/sectoriale, cu privire la: 

(1) tipul contractului; 

(2) obiectul contractului; 

(3) codul CPV; 

(4) valoarea estimata a contractului; 

(5) sursa de finanțare  

(6) procedura stabilita/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție; 

(7) calendarul procesului (din strategie) versus data estimata pentru initierea procedurii si data estimata pentru atribuirea contractului de achiziție  

publică (din programul anual al achizițiilor publice/sectoriale); 

(8) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; 

(9) persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire. 

4.4. 

- Strategia de contractare sa cuprinda: 

a) datele despre autoritatea contractantă; 

b) informatii privind consultarea pietei, dacă este cazul; 

c) obiectul achiziției si particularitatile acesteia; 

d) justificări ale relatiei dîntre obiectul achiziției, constrangerile asociate si complexitatea contractului, pe de o parte, si resursele disponibile 

pentru derularea activitatilor din etapele procesului de achiziție  publică/sectorială; 

e) elementele determinante in baza carora a fost aleașa procedura de atribuire, precum si justificarea utilizarii de instrumente si tehnici specifice 

de atribuire; 

f) elementele in baza carora a fost stabilita valoarea totala estimata a achiziției, precum si modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv 

justificarea acestor elemente; 

g) fondurile bugetare disponibile sau posibilitatea disponibilizarii de fonduri, pozitia in buget, pozitia in programul anual al achizițiilor 

publice/sectoriale; 

h) informatii in legatura cu utilizarea sau nu a impartirii pe loturi, precum si justificarea deciziei de a nu utiliza impartirea pe loturi (in cazul 

autoritatilor contractante); 
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i) decizia de a reduce termenele, in condițiile legii, si justificarea acesteia, dacă este cazul; 

j) elementele in baza carora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea si, după  caz, criteriile de selectie, precum si justificările 

aferente; 

k) elementele in baza carora a fost stabilit criteriul de atribuire ales si, după  caz, a factorilor de evaluare utilizati, precum si justificările aferente; 

l) modalitatea de achiziție  aleasa, precum si justificările privind alegerea acesteia; 

m) justificarea alegerii tipului de contract, tinand cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activitatilor ce urmează sa contribuie 

la realizarea acestuia si livrabilele ce se urmareste a fi achizitionate; 

n) elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată  in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, 

masuri de gestionare a acestora, stabilirea penalitatilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoașa a obligațiilor contractuale, inclusiv 

justificări privind stabilirea acestora; 

o) obiectivul din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare la a carui realizare contribuie contractul de achiziție  

publică/sectorială/acordul-cadru respectiv (cand este cazul). 
______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

 

    LISTA DE VERIFICARE STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII 
Cod E.2 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Actul de desemnare a comisiei de coordonare si supervizare pentru pregătirea si planificarea contractului de concesiune 

1.3. 
- Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare (obligatoriu, pentru contract pe termen lung si recomandabil, pentru contracte complexe cu 

o durata mai mica de 5 ani) 

1.4. 

-- Referatul de necesitate si oportunitate, după  caz. 

In cazul in care nu sunt indeplinite condițiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesionare si entitatea 

contractantă decide sa nu intocmeasca un studiu de fundamentare, trebuie sa existe un document/referat in care se analizeaza necesitatea si 

oportunitatea concesiunii respective 

1.5. - Modelul financiar, dacă este cazul 

1.6. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 
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2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Strategia de contractare 

3. 
Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contributiei aferente entității contractante) in sursele de finanțare  si nivelul 

creditelor bugetare si/sau de angajament 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 

- Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate si oportunitate sa rezulte explicit ca: 

a) proiectul este realizabil; 

b) proiectul raspunde cerintelor si politicilor entității contractante; 

c) au fost luate in considerare mai multe variante de realizare a proiectului; 

d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoașa in raport cu varianta de atribuire a unui 

contract de achiziție  publică; 

e) proiectul beneficiaza de sustinere financiară, mentionand, dacă este cazul, care este contributia entității contractante. 

4.2. 
- Justificarea optiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune sa demonstreze ca este mai avantajoașa in raport cu 

optiunea de atribuire a unui contract de achiziție  publică 

4.3. 

- Strategia de contractare sa cuprinda: 

a) date despre entitatea contractantă; 

b) informatii privind consultarea pietei, dacă este cazul; 

c) informatii privind caracteristicile pietei careia i se adreseaza concesiunea; 

d) descrierea relatiei între obiectul, constrangerile asociate si complexitatea contractului si resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; 

e) justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului, precum si orice alte elemente legate de obtinerea de beneficii pentru entitatea 

contractantă si/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administratiei publice in care activeaza entitatea; 

f) justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; 

g) justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; 

h) justificarea privind alegerea criteriilor de calificare si selectie; 

i) justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire si a stabilirii ponderilor acestora; 

j) prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă si a modului de indeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administratiei publice in 

care activeaza entitatea contractantă; 

k) prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesitatii entității contractante; 

l) descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului si modalitatea de indeplinire a acestuia; 

m) prezentarea mecanismelor de plată  in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, masurile de gestionare a riscurilor, stabilirea 

stimulentelor pentru un anume nivel de performanta si a penalitatilor pentru imposibilitatea obtinerii beneficiilor anticipate de entitatea 

contractantă. 

 

_______ 

   
3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

4.4. 

- Valoarea estimata a contractului sa fie justificata tinand cont de: 

a) cercetarea pietei in domeniul de referinta al obiectului contractului, luandu-se in considerare preturile orientative, 

sau 

b) preturile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate corespunzator, 

sau 

c) analiza preturilor din catalogul electronic, 

si 

d) valoarea de plată  totala, fără TVA, 

e) costurile de operare, intretinere, management etc., 

f) orice optiuni si potentiale prelungiri ale contractului mentionate in documentele achiziției. 

4.5. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale. 

  

    

 

LISTA DE VERIFICARE MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS IN DOCUMENTAȚIA 

DE ATRIBUIRE 

Cod E.3 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale 

1.2. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.3. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de 

cercetare-dezvoltare) 

1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă  privind selectarea procedurii de achiziție 

1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 

1.6. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul 

1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul 

1.8. - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul 

1.9. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 
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1.10. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.11. - Documentația de atribuire 

1.12. - Anunțul de intenție, dacă este cazul 

1.13. - Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil in mod continuu sau invitația de participare, după  caz 

1.14. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Modelul de acord-cadru de achiziție  publică/sectorială 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 
- Acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială sa fie cuprins in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in programul anual al 

achizițiilor publice/sectoriale 

3.2. 
- Documentele privind achiziția sa fie conforme cu prevederile legislației române si cu reglementările organismelor internaționale, dacă este 

cazul 

3.3. 
- Procedura de atribuire care urmează a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de contractare, dacă este cazul, sau in programul anual al 

achizițiilor publice/sectoriale sau in programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect 

3.4. 
- Obiectul acordului-cadru de achiziție  publică/sectorială sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit 

contractului/ordinului/deciziei de finanțare  si/sau acordului sau convenției de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator 
______

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

3.5. - Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare 

3.6. - Documentele privind achiziția sa contina modelul de contract subsecvent 

3.7. 
- Condițiile contractuale sa prevada dreptul autorității contractante de denuntare unilaterala a acordului-cadru de achiziție  publică/sectorială, in 

condițiile prevăzute de legislatia in materia achizițiilor publice/sectoriale 

3.8. 

- Documentele privind achiziția si modelul de acord-cadru sa contina prevederi, respectiv clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele 

si natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum si condițiile in care se poate 

recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii 

3.9. - Documentele privind achiziția si modelul de acord-cadru sa prevada care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificari 

3.10. 
- Modelul de acord-cadru de achiziție  publică/sectorială inclus in documentația de atribuire sa precizeze: 

a) obiectul; 
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b) partile si datele de identificare a acestora; 

c) durata; 

d) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului; 

e) pretul/tariful unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile; 

f) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea legii; 

g) modalitatile si condițiile de plată ; 

h) acordarea de avans in condițiile legii; 

i) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

j) modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul; 

k) anexele la acordul-cadru si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii; 

l) in cazul in care acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială se va incheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie sa 

prevada cel putin: 

(1) obligațiile principale pe care operatorul economic si le asuma prin oferta; 

(2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina prețul fiecărui contract subsecvent; 

m) in cazul in care acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială este încheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente 

urmează sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada: 

(1) elementele/condițiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului acord-cadru; 

(2) elementele/condițiile care vor face obiectul reluarii competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la 

pret, termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si acestea au fost prevăzute si in fișa de date a 

achiziției. 

  

     

 

LISTA DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS IN DOCUMENTAȚIA DE 

ATRIBUIRE 
Cod E.4 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale 

1.3. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.4. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de 

cercetare-dezvoltare) 

1.5. - Strategia de contractare/Nota justificativă  privind selectarea procedurii de achiziție, după  caz 
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1.6. - Nota privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 

1.7. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul 

1.8. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul 

1.9. - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul 

1.10. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 

1.11. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.12. - Documentația de atribuire 

1.13. - Anunțul de intenție, dacă este cazul 

1.14. - Anunțul de participare/simplificat/de concurs, anunțul de intenție valabil in mod continuu sau invitația de participare, după  caz 

1.15. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Modelul de contract de achiziție  publică/sectorială 

3. 
Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare in nivelul creditelor bugetare si/sau de 

angajament 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. - Contractul sa fie cuprins in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

4.2. 
- Documentele privind achiziția sa fie întocmite  in conformitate cu prevederile legislației române si cu reglementările organismelor 

internaționale, dacă este cazul 

4.3. 
- Procedura de atribuire care urmează a fi aplicata este cea stabilita in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in strategia de contractare, 

dacă este cazul 

4.4. 
- Obiectul contractului sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare  si/sau 

acordului sau convenției de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator 

4.5. - Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare 

4.6. 
- Condițiile contractuale sa prevada dreptul autorității contractante de denuntare unilaterala a contractului de achiziție  publică/sectorială, in 

condițiile prevăzute de legislatia in materia achizițiilor publice/sectoriale 

4.7. 

- Documentele privind achiziția si modelul de contract sa contina prevederi, respectiv clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si 

natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului, precum si condițiile in care se poate recurge la 

acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii 

4.8. - Documentele privind achiziția si modelul de contract sa prevada care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificari 

4.9. - Modelul de contract inclus in documentația de atribuire sa precizeze: 
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a) partile si datele de identificare a acestora; 

b) obiectul contractului; 

c) pretul/costul contractului; 

d) durata; 

e) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea legii; 

f) modalitatile si condițiile de plată ; 

g) acordarea de avans in condițiile legii; 

h) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

i) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; 

j) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii. 

  

     

 

LISTA DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII INCLUS IN 

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT) 
    Cod E.5 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. 

- Strategia de contractare, dacă este cazul 

sau 

- Nota justificativă /Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziție 

1.3. - Nota aprobată privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 

1.4. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul 
________

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1.5. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul 

1.6. - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul 

1.7. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 

1.8. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 
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1.9. - Documentația de atribuire 

1.10. - Anunțul de intenție, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute in anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016 

1.11. 
- Anunțul de concesionare, dacă procedura de concesionare nu se încadrează in categoria exceptiilor definite in art. 64 si art. 65 din Legea nr. 

100/2016 

1.12. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Modelul de contract de concesiune 

3. 
Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contributiei aferente entității contractante) in nivelul creditelor bugetare si/sau 

de angajament 

4. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

4.1. 
- Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de contractare/nota justificativă /studiul de fundamentare, după  

caz 

4.2. 
- Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de 

contractare, potrivit legii) 

4.3. 
- Valoarea estimata sa fie calculata in conformitate cu prevederile legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit 

legii) 

4.4. 
- Documentele privind achiziția sa fie conforme cu prevederile legislației române si cu reglementările organismelor internaționale, dacă este 

cazul 

4.5. 
- Obiectul contractului sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare  si/sau 

acordului sau convenției de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator, dacă este cazul 

4.6. 

- Modelul de contract inclus in documentația de atribuire sa precizeze: 

a) partile si datele de identificare a acestora care vor fi completăte ulterior; 

b) obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare; 

c) mecanismele de plată  in cadrul contractului: 

(1) sa stabileasca modul de remunerare a concesionarului; 

(2) in cazul contractelor de concesiune de lucrări in care plată  pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultăte in 

urma implementarii acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabileste un mecanism de plată  bazat pe nivelul 

cererii; 

(3) sa prevada modul de recuperare a costurilor de către concesionar; 

(4) in cazul modalitatilor si proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu si din punct de vedere financiar, 

precum si a altor servicii publice sau municipale, sa prevada mecanismul de plată  bazat pe plăți  de disponibilitate; 

d) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor pe intreaga durata a contractului de concesiune: in mod obligatoriu, contractul trebuie sa contina 
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clauze prin care concesionarul sa preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune; 

e) concedentul nu se obliga la plată  niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileste faptul ca riscul de operare este preluat integral de 

concesionar; in acest caz, contractul poate prevedea o redeventa pe care o primeste concedentul, stabilita la un nivel fix sau intr-un anumit 

procent din cuantumul veniturilor incasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activitatilor realizate; 

f) dacă riscurile de operare sunt impartite între concedent si concesionar, contractul de concesiune trebuie sa prevada explicit contributia 

financiară a concedentului pe parcursul derularii contractului, precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar; 

g) formula de ajustare a preturilor, dacă este cazul, cu respectarea legii; 

h) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesionarul urmează sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie sa 

raspunda in eventuale situatii de urgență , stabilind in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza carora se va realiza verificarea modului 

de respectare a obligațiilor contractuale; 

_______  
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

 

i) dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate de concesionar, asigurandu-se in 

acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte; 

j) modul in care concesionarul se obliga sa prezinte concedentului rapoarte periodice sau la solicitarea acestuia din urma, cu privire la modul de 

realizare a anumitor parametri pe parcursul derularii contractului; 

k) procedura legala prin care, la momentul inceperii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al 

oricăror bunuri ce vor fi utilizate in derularea concesiunii si faptul ca lista acestora se constituie in anexe ale contractului de concesiune; 

l) clauze care fac distinctia dîntre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si regimul juridic al acestora; 

m) clauze privind obligatia concesionarului de a intretine si dezvolta bunurile de retur incredintate de concedent (dacă este cazul) pentru 

efectuarea activitatilor cuprinse in contractul de concesiune; 

n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la incetarea contractului de 

concesiune; 

o) procedura legala prin care, la momentul finalizarii proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent; 

p) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

q) clauze privind raspunderea solidara sau nu a operatorului economic cu cea a tertului/tertilor sustinator/sustinatori in legatura cu executarea 

contractului de concesiune; 

r) clauze specifice care sa permita entității contractante sa urmareasca orice pretentie la daune pe care concesionarul ar putea sa o aiba impotriva 

tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul de sustinere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita 

la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanție; 

s) angajamentul de sustinere prezentat de tertul/tertii sustinator/sustinatori conform legii face parte integranta din contractul de concesiune in 

legatura cu care s-a acordat sustinerea; 

t) cuantumul si modul de constituire a garantiilor; 

u) clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al 
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contractului de concesiune, precum si condițiile in care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii; 

v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificari; 

w) posibilitatea de denuntare unilaterala a contractului de concesiune de către concedent, in condițiile prevăzute de legislatia in materia 

achizițiilor publice; 

x) durata concesiunii, asumata prin strategia de contractare; 

y) modalitatea de efectuare a plăți lor direct subcontractantilor propusi in oferta, corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de acestia, 

la solicitare; 

z) valoarea concesiunii, din care contributia entității contractante; 

aa) termenele de executare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului; 

bb) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul aparitiei de prevederi contradictorii. 

  

    

 

LISTA DE VERIFICARE ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ 
    Cod E.6 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale 

1.2. - Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

1.3. 
- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finanțate  din fonduri nerambursabile si/sau proiectelor de 

cercetare-dezvoltare) 

1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă  privind selectarea procedurii de achiziție, după  caz 

1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 

1.6. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul 

1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul 

1.8. - Acordul sau convenția  de finanțare  externă, dacă este cazul 

1.9. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare , dacă este cazul 

1.10. - Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, dacă este cazul 

1.11. - Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publică   in SEAP, clarificări/erate la documentația de atribuire, dacă este cazul 

1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după  caz 

1.13. - Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, si documentele privind soluționarea 

1.14. - Anunțul de participare/simplificat/de concurs, publice in SEAP/anunțul de intenție valabil in mod continuu sau invitația de participare, erate, 
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clarificări publice, dacă este cazul 

1.15. - Oferta/ofertele desemnată/desemnate câștigătoare si clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul 

1.16. - Raportul procedurii de atribuire 

1.17. - Comunicarile către ofertanti ale rezultătului aplicării procedurii de atribuire 

1.18. - Documentul privind soluționarea contestațiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 

1.19. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Acordul-cadru sa fie cuprins in strategia anuală  de achiziții publice/sectoriale si in programul anual al achizițiilor publice/sectoriale 

3.2. 
- Procedura de atribuire aplicata este cea stabilita in strategia de contractare, dacă este cazul, sau in programul anual al achizițiilor 

publice/sectoriale sau in programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect 

3.3. 
- Obiectul acordului-cadru sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanțare  

si/sau acordului sau convenției de finanțare  externă si cu regulile organismului finanțator 

3.4. 

- Acordul-cadru sa fie intocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus in documentația de atribuire cu toate clarificările si modificarile aduse de 

autoritatea contractantă in perioada de clarificări, completăt cu datele din oferta/ofertele declarata/declarate câștigătoare in raportul procedurii de 

atribuire de achiziții publice/sectoriale; dacă apar modificari in avantajul autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata. 

3.5. 
- Niciuna dîntre clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate conform punctului 3.4 nu afecteaza caracterul general al 

acordului-cadru si drepturile autorității contractante. 

3.6. - Acordul-cadru de achiziții publice/sectoriale sa fie încheiat in perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor si a garanției de participare. 

3.7. - Acordul-cadru sa contina modelul de contract subsecvent. 

3.8. 

- Acordul-cadru sa precizeze: 

a) partile si datele de identificare ale acestora; 

b) obiectul acordului-cadru; 

c) durata; 

d) pretul/tariful unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile; 

e) formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea legii; 

f) modalitatile si condițiile de plată ; 

g) acordarea de avans in condițiile legii; 

h) penalitatile in caz de nerespectare a obligațiilor partilor; 

i) in cazul in care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie sa prevada cel putin: 
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(1) obligațiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta; 

(2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior; 

j) in cazul in care acordul-cadru este încheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează sa fie atribuite prin reluarea 

competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada: 

(1) elementele/condițiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului acord; 

(2) numarul de operatori economici cu care se incheie acordul-cadru este mai mic decat numarul maxim din anunțul de participare; 

(3) elementele/condițiile care vor face obiectul reluarii competiției pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la 

pret, termene de livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si acestea au fost prevăzute si in fișa de date a 

achiziției. 
 

______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

    LISTA DE VERIFICARE  ACT ADIȚIONAL  LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIȚIE  PUBLICĂ/SECTORIALĂ 
    Cod E.7 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială si actele adiționale anterioare, dacă este cazul 

1.2. 
- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziție  

publică/sectorială 

1.3. - Nota justificativă  care însoțește propunerea de act adițional  privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziție  publică/sectorială 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul adițional  la acordul-cadru de achiziție  publică/sectorială 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 

- Modificarile, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, sa fie prevăzute in documentele achiziției 

inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte 

optiuni 

3.2. - Încadrarea modificării in prevederile legale, astfel incat sa nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 
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3.3. 
- Clauzele de revizuire sa precizeze obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si condițiile in care se poate recurge la 

acestea si sa nu introduca modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achiziție  publică/sectorială 

3.4. 

- In situația in care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisa modificarea prețului acordului-cadru de 

achiziție  publică/sectorială in așa fel incat noua valoare rezultăta in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile prevăzute de lege pentru 

publicărea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata 

pentru atribuirea acordului-cadru respectiv 

3.5. - Modificarea acordului-cadru nu vizeaza clauze obligatorii, nu afecteaza drepturile autoritatii/entității contractante. 

  

    

 

LISTA DE VERIFICARE DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII SI A 

LUCRĂRILOR  DE INTERVENȚII, IN FUNCȚIE  DE EVOLUȚIA INDICILOR DE PRETURI 
Cod E.8 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Programul de investiții publice, după  caz 

1.2. 
- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiții sau a documentației de avizare a lucrărilor  de 

intervenții 

1.3. - Devizul general al obiectivului/proiectului de investiții sau al lucrărilor  de intervenții 

1.4. - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, după  caz 

1.5. - Angajamentele legale încheiate 

1.6. - Situația plăți lor efectuate conform evidențelor contabile pana la data actualizării 

1.7. - Situația restului de executat la data actualizării 

1.8. - Baza de date statistice a Institutului Național de Statistică 

1.9. - Nota de calcul al actualizării 

1.10. - Alte documente specifice
3
 

 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții si a lucrărilor  de intervenții 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Obiectivul/proiectul de investiții si lucrarile de intervenții sa fie cuprinse in programul de investiții publice, după  caz 

3.2. - Valoarea cheltuielilor legal efectuate pana la data actualizării sa fie corectă . 

3.3. - Valoarea restului de executat sa fie corectă . 

3.4. 
- Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiții sau a lucrărilor  de intervenții sa fie facuta pe baza evolutiei indicelui de preturi de 

consum lunar (total), comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat între data intocmirii devizului general si data actualizării. 

  

 

    LISTA DE VERIFICARE PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCȚIUNEA MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR 

BUNURI MATERIALE 
    Cod E.9 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din functiune 

1.2. - Actul constatator al avariei 

1.3. - Devizul estimativ al reparației capitale 

1.4. - Nota justificativă  privind descrierea degradării bunurilor materiale 

1.5. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Procesul-verbal de scoatere din funcțiunea mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Procesul-verbal respecta normele legale din punctul de vedere al formei si continutului. 

3.2. – Îndeplinirea condițiilor scoaterii din functiune/declasarii 
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LISTA DE VERIFICARE  DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE 

PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI CU CARACTER SPECIFIC 

Cod E.10 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind organizarea acțiunii de protocol, a manifestării sau a acțiunii cu caracter specific, după  caz 

1.2 - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 

1.3. - Alte documente specifice
3
 

 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Decontul privind cheltuielile 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate 

3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului 

3.3. - Încadrarea cheltuielilor in plafoanele legale 

3.4. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar 

3.5. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, după  caz, a penalitatilor de intarziere 
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LISTA DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA IN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR 
Cod E.11 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea in străinătate 

1.2. - Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli 

1.3. - Alte documente specifice3 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Decontul de cheltuieli 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate 

3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului 

3.3. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si, după  caz, a penalitatilor de intarziere 

3.4. - Încadrarea cheltuielilor in plafoanele legale 

3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar 

  

    

 

LISTA DE VERIFICARE DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI 

IN ȚARĂ SI/SAU PENTRU ACHIZIȚII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ 

Cod E.12 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea in țară sau, după  caz, referatul aprobat privind achiziția directă 

1.2. - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 

1.3. - Alte documente specifice
3
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2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Decontul de cheltuieli 
________

 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit 

3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punctul de vedere al formei si continutului 

3.3. - Corectitudinea calculului privind sumele justificate si, după  caz, a penalitatilor de intarziere 

3.4. - Încadrarea cheltuielilor in plafoanele legale 

3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont in angajamentul bugetar 

  

    

 

LISTA DE VERIFICARE CONTRACT DE SPONSORIZARE IN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL 

SPONSORIZĂRII 
    Cod E.13 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare 

1.2. - Documentația specifică  privind derularea Operațiuni lor de sponsorizare 

1.3. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobări 

lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 
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2.2. - Contractul de sponsorizare 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 
- Dacă entitatea publică desfasoara sau urmează sa desfasoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994, cu modificarile si 

completările ulterioare 

3.2. - Încadrarea valorii contractului in nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul) 

  

 

 

   

LISTA DE VERIFICARE ACT DE DONAȚIE, IN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR 
Cod E.14 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare a donației 

1.2. - Documentația specifică  privind derularea Operațiuni i de donație 

1.3. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Actul de donație 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Încadrarea valorii actului de donație in nivelul prevazut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul) 

3.2. - Dacă se respecta regimul juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donației 

3.3. - Dacă bunul/bunurile respectiv/respective este/sunt grevat(e) de datorii 
 

_______
 

   3
 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 
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    LISTA DE VERIFICARE DISPOZIȚIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE 

Cod E.15 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans 

1.2. - Decizia de imputare 

1.3. - Alte documente din care rezultă obligații de plată  in sarcina unor persoane 

1.4. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Dispozitia de incasare 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. - Corectitudinea calculului sumei ce urmează a fi incasata si, după  caz, a penalitatilor de intarziere 

3.2. - Încadrarea sumei de cheltuieli in limita decontului 

    

 

 

LISTA DE VERIFICARE CERERE DE PREFINANȚARE  
Cod E.16 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanțare  

1.3. - Prognoza fluxului de prefinanțare  

1.4. - Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după  caz 
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1.5. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea de prefinanțare  

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 

- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in: 

a) limitele prevăzute in bugetul alocat programului; 

b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); 

c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanțare . 

3.2. 

- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere: 

a) fondurile comunitare anterioare existente si neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; 

b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene 

3.3. - Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finanțare  

3.4. 

- Completarea  corectă  a cererii de prefinanțare  cu privire la: 

a) autoritatea de management/unitatea de plată /beneficiarul final; 

b) conturile de trezorerie; 

c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare; 

d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate; 

e) celelalte rubrici prevăzute de formular. 

______ 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

 

    LISTA DE VERIFICARE CERERE DE FONDURI EUROPENE 
    Cod E.17 

 

Nr. 

crt. 

 

Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Bugetul 

1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanțare  
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1.3. - Nota justificativă  

1.4. - Declaratia de cheltuieli 

1.5. - Cash flow-ul sumelor previzionate 

1.6. - Raportarea financiară 

1.7. - Raportul asupra progresului înregistrat 

1.8. - Situația cofinanțării de la bugetul de stat 

1.9. - Reconcilierea bancară 

1.10. - Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după  caz 

1.11. - Alte documente specifice
3
 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea de fonduri europene 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 

- Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in: 

a) limitele prevăzute in bugetul alocat programului; 

b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a acțiunii (acolo unde este cazul); 

c) nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate. 

3.2. 

- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere: 

a) fondurile anterioare existente si neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; 

b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene. 

3.3. - Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finanțare  

3.4. - Respectarea conditionalitatilor impuse pentru alimentarea conturilor 

3.5. 

- Completarea  corectă  a cererii de fonduri cu privire la: 

a) autoritatea de management/unitatea de plată ; 

b) conturile de trezorerie; 

c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare; 

d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate; 

e) celelalte rubrici prevăzute de formular. 
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LISTA DE VERIFICARE CERERE DE TRAGERE SI CERERE DE ALIMENTARE A CONTULUI SPECIAL IN CADRUL 

ÎMPRUMUTURILOR  EXTERNE 

Cod E.18 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

1. Existența  documentelor justificative 

1.1. - Nota de fundamentare/nota de prezentare 

1.2. 
- Situatiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare in vederea efectuării tragerii conform prevederilor acordurilor de împrumut si/sau 

acordurilor subsidiare 

1.3. - Contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată  prin care s-au efectuat plăți  in cadrul procedurilor de refinanțare , dacă este cazul 

1.4. - Certificatul de conformitate, dacă este cazul 

1.5. - Notificarea privind intrarea in efectivitate a împrumutului, emisă  de finanțator 

1.6. - Acordul de împrumut/contractul de finanțare /refinanțare  si amendamentele convenite 

1.7. - Acordul subsidiar, dacă este cazul 

1.8. - Bugetul, dacă este cazul 

1.9. - Alte documente specifice
3
 

______ 
   3

 Se vor detalia la nivelul fiecarei entități  publice, dacă este cazul. 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiectivele verificării 

2. 
Existența  avizelor/certificarilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, 

aprobări lor, altor semnături, conform prevederilor legale si procedurilor interne, după  caz, pentru: 

2.1. - Documentele justificative de la pct. 1 

2.2. - Cererea de tragere si Cererea de alimentare a contului special in cadrul împrumuturilor  externe 

3. Îndeplinirea condițiilor de legalitate si regularitate 

3.1. 
- Cererea de tragere si Cererea de alimentare a contului special in cadrul împrumuturilor  externe respecta forma si continutul solicitate de 

finanțator/cerintele finanțatorului si procedurile interne 

3.2. 
- Corespondenta dîntre suma solicitata/propusa a fi trasa/alimentata si suma rezultăta din rapoarte/situatii de cheltuieli/contracte interne si/sau 

externe/facturi, după  caz 
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3.3. - Situatiile/rapoartele de cheltuieli respecta forma si continutul solicitate de finanțator/cerintele finanțatorului 

3.4. 
- Respectarea procentului de finanțare  a cheltuielilor eligibile din împrumut, precum si, după  caz, Încadrarea in suma alocata pe categorii de 

cheltuieli, conform acordului de împrumut 

3.5. - Respectarea valorii minime/maxime a transei/numarului maxim de transe, după  caz, conform acordului de împrumut 

3.6. 
- Existența  in bugetul ordonatorului principal de credite, alocat pentru perioada urmatoare, de sume/fonduri necesare continuarii plăți lor in 

cadrul proiectului, corespunzator cheltuielilor cuprinse in rapoarte, care urmează a fi efectuate in perioada respectiva 

    

 

G. Lista actelor normative cuprinse in coloana a doua din Cadrul general al Operațiuni lor supuse controlului financiar 

preventiv 
 

Nr. 

crt. 
Actul normativ 

Publică in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

1. 
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 

noiembrie 2002 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) 
J.O. al U.E. seria L, nr. 340/2002 

2. 

Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor 

de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a 

anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul 

Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala 

J.O. al U.E. seria L nr. 371/2006 

3. 

Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme 

detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului 

privind Fondul European pentru Pescuit 

J.O. al U.E. seria L nr. 120/2007 

4. 

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si 

de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului 

J.O. al U.E. seria L nr. 298/2012 

5. 

Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1.084/2006 

J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 

6. 

Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozițiile  specifice 

aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru crestere economica si locuri de muncăsi 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 

J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 
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7. 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare 

regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire 

a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului 

J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 

8. 

Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1.081/2006 al Consiliului 

J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 

9. 

Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1.698/2005 al Consiliului 

J.O. al U.E. seria L nr. 347/2013 

10. 

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 

2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a 

Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 si (CE) nr. 

791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului 

European si al Consiliului 

J.O. al U.E. seria L nr. 149/2014 

11. 

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul integrat de administrare si control, 

masurile de dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea 

J.O. al U.E. seria L nr. 227/2014 

12. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republică  , cu modificarile si completările ulterioare Nr. 454/2008 

13. 
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, republică  , cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 242/1999 

14. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completările ulterioare Nr. 129/1994 

15. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republică   Nr. 472/2011 

16. 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completările 

ulterioare 
Nr. 448/1998 

17. 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republică  , cu modificarile si 

completările ulterioare 
Nr. 365/2007 

18. 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locala, republică  , cu modificarile si 

completările ulterioare 
Nr. 123/2007 

19. Legea nr. 76/2002 privind sistemul Asigurărilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de Nr. 103/2002 
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muncă, cu modificarile si completările ulterioare 

20. 
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncăsi boli profesionale, 

republică   
Nr. 251/2014 

21. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare Nr. 597/2002 

22. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republică  , cu modificarile si completările ulterioare Nr. 345/2011 

23. 
Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

completările ulterioare 
Nr. 867/2003 

24. Legea nr. 590/2003 privind tratatele Nr. 23/2004 

25. Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare Nr. 582/2004 

26. 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltării intreprinderilor mici si 

mijlocii, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 681/2004 

27. 
Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele 

masuri adiacente, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 653/2005 

28. 
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu 

modificarile si completările ulterioare 
Nr. 682/2005 

29. 
Legea nr. 350/2005 privind regimul Finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 1.128/2005 

30. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare Nr. 618/2006 

31. 

Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării Finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau actiunile privind sprijinirea activității romanilor de pretutindeni si a 

organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a 

sumei prevăzute in bugetul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta 

activitate, cu modificarile ulterioare 

Nr. 626/2006 

32. 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republică  , cu modificarile si 

completările ulterioare 
Nr. 652/2015 

33. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republică  , cu modificarile ulterioare Nr. 505/2011 

34. Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republică   Nr. 330/2015 

35. 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completările 

ulterioare 
Nr. 852/2010 

36. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plăți t din fonduri publice Nr. 492/2017 

37. 

Legea nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a 

cofinanțării publice nationale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeana“, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 434/2011 
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38. 

Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligațiilor de 

plată  a unor sume de bani rezultănd din contracte încheiate între profesionisti si între acestia 

si autoritati contractante, cu modificarile ulterioare 

Nr. 182/2013 

39. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare Nr. 688/2015 

40. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare Nr. 390/2016 

41. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale Nr. 391/2016 

42. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii Nr. 392/2016 

43. 

Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achiziție  publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Național de 

Soluționare a Contestațiilor 

Nr. 393/2016 

44. 
Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de cașa ale unitatilor 

socialiste 
B.O. nr. 64/1976 

45. 

Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăți i cotizatiilor la organizatiile 

internaționale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobată prin Legea nr. 

126/1994, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 241/1994 

46. 

Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului 

achizițiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, 

apartinand instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 188/1995 

47. 

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din 

administratia publică centrala, aprobată cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 42/1998 

48. 
Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar 

preventiv, republică  , cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 799/2003 

49. 

Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al 

statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001 

Nr. 425/2000 

50. 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificari prin Legea nr. 

247/2002, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 542/2001 

51. 

Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată  ale instituțiilor 

publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 81/2002 
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52. 

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, 

aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completările 

ulterioare 

Nr. 643/2002 

53. 

Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare 

pentru obligații banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in 

domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare 

Nr. 607/2011 

54. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate Romaniei de către Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de 

cofinanțare  aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 215/1999 

55. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind 

numarul de posturi si cheltuielile de personal in sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 

367/2005, cu modificarile ulterioare 

Nr. 562/2005 

56. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție  publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completările 

ulterioare 

Nr. 365/2006 

57. 
Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificari prin Legea nr. 22/2007 
Nr. 569/2006 

58. 
Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 

modificari si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 439/2007 

59. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 

instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobată cu 

modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 413/2009 

60. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 

nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european 

agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea 

Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si 

gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a 

programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul 

Nr. 434/2009 

 

pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european 

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de 
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către fondurile de garantare, aprobată cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile 

si completările ulterioare 

61. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si 

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 

142/2012, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 461/2011 

62. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul 

ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si Completarea  Legii concurentei nr. 

21/1996, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile 

ulterioare 

Nr. 893/2014 

63. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificari si completări 

prin Legea nr. 105/2016,cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 746/2015 

64. 

Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si 

Completarea  unor acte normative din domeniul garantarii, aprobată cu modificari si 

completări prin Legea nr. 56/2016 

Nr. 816/2015 

65. 
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare in țară a acțiunilor de 

protocol, cu modificarile ulterioare 
Nr. 176/1991 

66. 

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligații ale personalului roman 

trimis in străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 154/1995 

67. 

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată  si de 

valorificare a bunurilor apartinand instituțiilor publice, cu modificarile si completările 

ulterioare 

Nr. 253/1995 

68. 

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, modificata si completăta prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 4/1998 

69. 

Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele masuri referitoare la efectuarea deplasarilor 

in străinătate, in interes de serviciu, de către demnitarii si asimilatii acestora din administratia 

publică 

Nr. 50/2001 

70. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor si categoriilor de cheltuieli, Nr. 109/2004 
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criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăți  in avans din fonduri publice, 

republică  , cu modificarile si completările ulterioare 

71. 

Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contractarea, finanțare a, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-

dezvoltare si inovare si a acțiunilor cuprinse in Planul Național de cercetare-dezvoltare si 

inovare, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 776/2004 

72. 

Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

contractarea, finanțare a, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de 

cercetare-dezvoltare, cu modificarile ulterioare 

Nr. 776/2004 

73. 

Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligațiile personalului 

autoritatilor si instituțiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum 

si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 1.046/2006 

74. 
Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei 

de autorizare a împrumuturilor  locale, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 71/2007 

75. 

Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 

de bunuri proprietate publică 

Nr. 146/2007 

76. 

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in 

cadrul Operațiuni lor finanțate  prin programele operationale, cu modificarile si completările 

ulterioare 

Nr. 517/2007 

77. 

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 870/2007 

78. 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 530/2008 

79. 

Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor cofinanțate  din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational 

pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 320/2009 

80. 
Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele 

de investiții finanțate  din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 311/2010 

81. 

Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare si de stimulare a 

inovarii, finanțate  de la bugetul de stat 

Nr. 137/2011 

82. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea Nr. 221/2011 
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principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plăți t din fonduri publice, cu 

modificarile si completările ulterioare 

83. 

Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea 

si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 659/2011 

84. 

Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de 

urgență  a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție  publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 

Nr. 677/2011 

85. 

Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 

a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 193/2012 

86. 

Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si 

gestionare a fondurilor europene structurale si de investiții si pentru asigurarea continuitatii 

cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 488/2015 

87. 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 22/2016 

88. 

Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 133/2016 

89. 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 422/2016 

90. 

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție  publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 423/2016 

91. 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de 

Nr. 719/2016 
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pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor 

alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea 

si Completarea  unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si 

Completarea  unor acte normative din domeniul garantarii 

92. 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de 

servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii 

Nr. 985/2016 

93. 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate  

din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 1.061/2016 

94. 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, Ordonanțarea si plată  cheltuielilor instituțiilor 

publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu 

modificarile si completările ulterioare 

Nr. 37/2003 

95. 
Ordinul ministrului muncii si solidarității sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-

cadru al contractului individual de muncă, cu modificarile si completările ulterioare 
Nr. 139/2003 

96. 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportarilor 

referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 

48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de 

personal in sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificarile ulterioare 

Nr. 162/2006 

97. 

Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 1.603/2008 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, in procente, pentru 

acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor  

contractate de persoane juridice de la institutiile creditoare, precum si din împrumuturile 

contractate direct de stat si subîmprumutate beneficiarilor finali, cu completările ulterioare 

Nr. 413/2008 

98. 

Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 2.005/2008 pentru aprobarea Normelor 

privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si 

reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a 

Operațiuni lor legate de acordarea de Garanții de stat si subîmprumuturi, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 536/2008 

99. 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind 

contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de Garanții de stat, cu 

modificarile ulterioare 

Nr. 62/2009 

100. 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind 

contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigura 
Nr. 215/2009 
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din alte surse decat bugetul de stat, cu modificarile si completările ulterioare 

101. 

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 16/2010 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgență  a Guvernului nr. 74/2009 

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de 

garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru 

pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor 

nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de 

stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii 

comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in 

domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea 

absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul 

european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de 

creditare de către fondurile de garantare, cu modificarile si completările ulterioare 

Nr. 84/2010 

102. 

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul 

de stat, bugetul Asigurărilor sociale de stat, bugetul Asigurărilor pentru somaj, bugetul 

Fondului Național unic de Asigurări sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul 

Fondului pentru mediu si bugetele locale, cu modificarile ulterioare 

Nr. 219/2013 

103. 

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituțiilor publice 

autonome, instituțiilor publice finanțate  integral sau partial din venituri proprii si 

activitatilor finanțate  integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, 

bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului 

de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, 

indiferent de modalitatea de organizare si finanțare  a acestora, cu modificarile si 

completările ulterioare 

Nr. 396/2014 

104. 
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-

contabile 
Nr. 910/2015 

105. 

Ordinul președintelui  Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 281/2016 privind 

stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice si Programului 

anual al achizițiilor sectoriale 

Nr. 487/2016 

  

   NOTE: 

   1. La actele normative prezentate se vor lua in considerare si eventualele modificari si completări ale acestora. 

   2. Ordonatorii de credite au obligatia completării/actualizării prezentei liste cu acte normative. 
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                               ANEXA NR.2 
                                   La Dispoziția nr.131/19.09.2017 

                       (potrivit O.A.P. nr.923/2014 și O.M.F.P. nr. 2332/2017) 

 

 
UAT-COMUNA PESAC 

  

 

RAPORT 
 

privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ... 

Cap. I. - Operațiuni  supuse vizei de control financiar preventiv 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Operațiuni  cu efect financiar asupra fondurilor 

publice sau a patrimoniului public 

Corespondenta 

Operațiuni lor 

din col. 1 

cu codurile 

Operațiuni lor 

din anexa 

nr. 1.1 la 

normele 

metodologice 

Cadrul general 

Total Operațiuni  

supuse vizei 

de control financiar 

preventiv 

Din care: 

Refuzate la viza 

Din acestea: 

Neefectuate ca 

urmare a refuzului 

de viza 

Numar 

Operațiuni 

Valoare (mii 

lei) 

Numar 

Operațiu

ni 

Valoare 

(mii lei) 

Numar 

Operațiuni 

Valoare 

(mii lei) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + 

rd. 7):        

1. 

Deschideri, repartizari, retrageri si modificari ale 

creditelor - total (1.1 + 

1.2 + 1.3 + 1.4), din care: 
       

1.1. Deschideri de credite A1 
      

1.2. Repartizari de credite A2 
      

1.3. Virari de credite A4 
      

1.4. Alte Operațiuni  A3, A5 
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2. 
Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 

2.5 + 2.6), din care:        

2.1. 
Acte administrative din care rezultă obligații de 

plată  
B13-B17 

      

2.2. 

Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de 

achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale 

la acestea 

B1, B3-B5 
      

2.3. 
Contracte/Decizii/Ordine de finanțare  sau acorduri 

de finanțare  
B2, B20 

      

2.4. 
Contracte/Acorduri/Conventii de împrumut; 

garanție; prospecte de emisiune 

B6-B8, B10, 

B11, B19       

2.5. Conventii de garantare B9 
      

2.6. 
Contracte de închiriere, concesionare, participare 

etc. 
B12, B18 

      

3. Ordonanțari de avansuri C2, C11 
      

4. 
Ordonanțari de plată  - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 

4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:        

4.1. Drepturi de personal si obligații fiscale aferente C12 
      

4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea 
       

4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6, C7 
      

4.4. 
Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri 

aferente împrumuturilor  
C4, C5 

      

4.5. 
Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, 

rente, alte forme de sprijin 
C9 

      

4.6. Finanțări/CoFinanțări C3 
      

4.7. Alte obligații de plată  C8, C10 
      

5. Operațiuni  financiare/de plasament E18 
      

6. 
Operațiuni  privind activele (vanzari, inchirieri, 

concesionari, gajari, transferuri de bunuri etc.) 
D1-D6, E9 

      

7. Alte Operațiuni  
E1-E8, 

E10-E17       
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Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza 

 

Nr. crt. Continutul Operațiuni lor refuzate la viza 
Valoarea refuzata la viza 

(mii lei) 

Motivatiile pe care s-au intemeiat refuzurile de 

viza 

0 1 2 3 

 
TOTAL 

  
1 

   
2 

   
.. 

   
n 

   
  

    

 

 

Cap. III. - Sinteza Operațiuni lor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducătorului entității publice 

 

Nr. 

crt. 

Continutul Operațiuni lor 

refuzate la viza si efectuate 

pe propria raspundere a 

conducătorului entității 

publice 

Valoarea Operațiuni 

lor efectuate pe 

propria raspundere 

(lei) 

Actul de decizie 

internă 

(Nr./data/emitent) 

Inregistrarea in 

contul 804 40 00 

(Nr. si data nota 

contabila) 

Documentul de informare 

(Nr./data/emitent) 

a organului ierarhic 

superior 

a organelor de 

inspectie economico-

financiară din 

Ministerul Finanțelor 

Publice 

0 1 2 3 4 5 6 

 
TOTAL 

     
1 

      
2 

      
.. 

      
n 
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    Cap. IV. - Pregătirea profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv
4 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/temei de 

pregătire profesionala 

Numarul persoanelor desemnate sa efectueze 

control financiar preventiv participante la 

programul/tema de pregătire profesionala 

Diplome/Certificate de participare 

DA NU 

0 1 2 3 4 

1 
    

2 
    

.. 
    

n 
    

  

   Conducătorul entității publice/Controlor delegat, 

   ................................................................... 

 

________ 
   4

 Capitolul IV se completeaza numai de către entitățile publice. 

  

    PRECIZARI: 
    1. Pentru Operațiuni le exprimate in valută, echivalentul in lei se stabileste utilizandu-se cursul de schimb prevazut in documentele prezentate la viza. Dacă in documentele 

respective nu este mentionata o astfel de prevedere, se utilizeaza cursul de schimb calculat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua acordarii/refuzului vizei de control financiar 

preventiv, sau, după  caz, cursul InforEuro din luna respectiva, pentru Operațiuni le finanțate  din fonduri comunitare. 

    2. Capitolul I se completeaza pe baza datelor înscrise  in registru. 

Gruparea altor Operațiuni  prezentate la viza decat cele cuprinse in cadrul general se face după  continutul acestora (coloana 1), procedandu-se in mod similar cu gruparea Operațiuni 

lor din Cadrul general (coloana 2). 

    3. Capitolul II se completeaza astfel: 

                  – coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv; 

                  – in coloana 3 se mentioneaza prevederile legale care se considera a fi nerespectate dacă se efectua operatiunea. 

    4. Capitolul III se completeaza astfel: 

                  – coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie interna; 

                  – in coloana 3 se inscriu numarul si data actului de decizie interna, precum si denumirea entității publice al carei conducător a emis actul de decizie interna; 

                  – in coloana 4 se inscriu numarul si data notei contabile de inregistrare in contul extrabilantier 804 40 00 a Operațiuni i efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de 

credite; 

                 – coloanele 5 si 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspectie economico-financiară din Ministerul Finanțelor 

Publice, după  caz, prin inscrierea numarului si a datei documentului de informare, precum si a denumirii entității publice care a emis documentul de informare. 

    5. Capitolul IV se completeaza astfel: 

                 – in coloana 1 se inscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesionala la care au participat persoanele desemnate sa efectueze control financiar preventiv; 

                – in coloana 2 se inscrie numarul total al persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesionala; 

                – coloanele 3 si 4 se completeaza prin inscrierea semnului „X“, in cazul in care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare. 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea doamnei Schreier Marioara ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac 
                                     
 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- faptul că la data de 14.09.2017 a încetat valabilitatea Convenției încheiate între Comuna 

Pesac (înregistrată La Primăria Comunei Pesac sub nr.838/06.03.2017) și Consiliul Județean Timiș 

(înregistrată sub nr.4395/14.03.2017); 

- prevederile art.3, art.10 alin.4, art.11, art.12 alin.1 lit.b, art.12 alin.2 lit.e, art.23, art.26-27, 

art.3,,art.34, art.36-40, art.42-54, art.56-69, formularele F.4, F.6, F.8, F.10, F.11, precum şi altele din 

Ordinul Administraţiei Publice nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.b pct.2-4, art.4 alin.1 lit.e, art.37 alin.6 şi art.45 alin.3
 
din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.22 alin.2 lit.c, art.32 alin.1 lit.c și art.32 alin.2 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.33-34 din Ordinul Administraţiei Publice nr.233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 

- prevederile Ordinului Administraţiei Publice nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, actualizată; 

- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- necesitatea bunei funcţionări a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 25.09.2017, se desemnează ca persoană cu responsabilitate în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac doamna 

Schreier Marioara, funcţionar public de execuție, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent 

din cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac.  

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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             (2) Doamna Schreier Marioara va exercita aceste atribuţii până la ocuparea prin 

concurs a funcţiei publice de execuție vacante (cu atribuţii în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului) din cadrul Compartimentului Urbansim și Amenajarea teritoriului al Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

 Art.2. (1) Doamna Schreier Marioara va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii 

Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

întocmind CU şi AC/DC, corespondența, precum și toate actele și situaţiile necesare şi specifice, fiind 

totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu alte instituții. 

             (2) Doamna Schreier Marioara va solicita de la Instituţia Arhitect-Şef din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş avizul pentru emiterea CU şi AC/DC ca urmare a cererilor care se depun 

şi se înregistrează la sediul Primăriei Comunei Pesac și va răspunde de corectitudinea tuturor datelor 

furnizate și a actelor întocmite și semnate. 

 

Art.3. Se desemnează înlocuitor al doamnei Schreier Marioara în cazul absenţei acesteia 

(efectuarea concediului legal de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), 

doamna Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişele postului celor doi funcționari 

publici nominalizați la art.1 și art.3 din prezenta dispoziţie. 

 

Art.5. Cu aceeași dată, se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

 

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.7.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Consiliului Judeţean Timiş; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 

 
 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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        ANEXĂ  

         La Dispoziția Nr.132 din 25.09.2017 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I   Ş 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   P E S A C 
Pesac, nr.360, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888, e-mail: primariapesac@yahoo.com  

 

Primăria Comunei PESAC,  jud. Timiş                                Aprobat
1
 

Compartimentul  Agricol și Protecția mediului                                                                      Primar, 

                                     TOMA CORNEL                                         
 

 

F I Ş A   P O S T U L U I 
Nr. 20/3 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: SCHREIER MARIOARA 

 

Informații generale privind postul 

1. Denumirea postului:  Inspector I asistent 

2. Nivelul postului: Funcţionar public de execuţie  

3. Scopul principal al postului): Îndeplineşte activitatea privind protecția mediului la nivelul instituţiei 

publice. 

Condiții specifice pentru ocuparea postului
2
 

1. Studii de specialitate: Studii superioare cu Diplomă de Licenţă. 

2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul.  

3. Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): cunoaşterea sistemelor de 

operare Windows 98-2000 ; oficee 2000 – 2003;     

4. Limbi străine
3
) (necesitate şi nivel

4
 de cunoaştere): nu este cazul.  

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Cunoaşterea tehnicilor manageriale, abilităţi în negociere, 

dispoziţie pentru program prelungit şi deplasare pe teren, rezistenţă la stres şi capacitate decizională. 

6. Cerinţe specifice
5
: Cele impuse de desfăşurarea în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu şi menţinerea 

relaţiilor între instituţiile publice cu care există stabilite legături.    

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul. 

 

Atribuţiile postului
6
: 

 Îndeplineşte activităţile privind protecția mediului la nivelul instituţiei publice din care face parte. 

 Întocmeşte toate documentaţiile necesare privind protecția mediului, fiind responsabil cu protecția 

mediului la nivelul instituției, având atribuții în acest sens, respectiv: 
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a) urmărește modul de respectare a prevederilor legii privind protecția mediului înconjurător, 

raportat la atribuţiile ce revin autorităţii locale; urmărește aplicarea prevederilor din planurile de 

urbanism și amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor de protecția mediului (respectiv măsuri 

de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone din localitate, 

condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și măsuri de dezvoltare a spațiilor 

verzi, de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă); 

b) urmărește respectarea legislației de protecția mediului de către operatorii economici care 

prestează servicii publice de gospodărie comunală pe raza comunei;  

c) sprijină instituția la întocmirea de programe și proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii 

localităților, cu respectarea prevederilor protecției mediului;  

d) colaborează și corespondează pe linie de protecție a mediului cu diverse autorități și 

instituții; asigură pregătirea şi transmiterea către autorităţile competente pentru protecţia mediului a 

informaţiilor şi documentaţiilor necesare obţinerii avizului de mediu pentru planurile şi programele, 

pentru care este necesară evaluarea de mediu; 

e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunității locale în legătură cu importanța 

protecției mediului;  

f) informează conducătorul primăriei și operatorul economic responsabil cu salubrizarea 

localității, cu privire la prevederile legale de întreținere și gospodărire a spațiilor verzi, a piețelor și a 

parcurilor publice, precum și cu privire la luarea măsurilor de prevenire a eliminării accidentale de 

poluanți sau a depozitării necontrolate de deșeuri și dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor 

refolosibile;  

g) participă la şedinţele şi întrunirile care au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate 

de Primăria Comunei Pesac, Consiliul Județean Timiș, Instituția Prefectului – Jud.Timiș sau de alte 

instituţii nonguvernamentale; 

h) Asigură verificarea sesizărilor cu privire la mediu repartizate, redactează si transmite 

răspunsurile la sesizările petenților, răspunde de soluţionarea, în termenul prevăzut de legislația în 

vigoare privind regimul petițiilor și respectiv accesul liber la informații publice. 

 Rezolvă în termen legal corespondența repartizată. 

 Este responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac ceea ce presupune următoarele atribuții:  

1. Asigurarea şi organizarea colectării selective la nivelul Primăriei Comunei Pesac a 

următoarelor categorii de deşeuri: 

 deşeuri de hârtie şi carton; 

 deşeuri de metal şi plastic; 

 deşeuri de sticlă. 

2. Asigurarea, sub îndrumarea viceprimarului Comunei Pesac, a următoarelor măsuri: 
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 amplasarea în incinta Primăriei Comunei Pesac a unor containere şi recipiente care să 

fie folosite pentru colectarea selectivă şi care se inscripţionează cu denumirea 

materialului/materialelor pentru care sunt destinate; 

 în fiecare birou al instituţiei publice să fie amplasate 3 recipiente de colectare 

selectivă a deşeurilor; acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de 

deşeuri colectate:  

o albastru, pentru deşeuri de hârtie şi carton; 

o galben, pentru deşeuri de metal şi plastic; 

o alb/verde, pentru sticlă albă/colorată; 

 în întreaga instituţie vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă; 

 recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat 

corespunzător; 

 se va înfiinţa, la intrarea în instituţie, un punct de colectare selectivă a deşeurilor 

destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin 

exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container; 

 recipientele din interiorul clădirii aparţinând primăriei vor fi golite în funcţie de 

intensitatea activităţii / ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea 

curăţeniei; 

 marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se va face prin vopsire, prin 

aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa 

totală vizibilă; 

 inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel 

încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare 

selectivă. 

3. Ţinerea evidenţei cantităţilor de deşeuri colectate selectiv; deşeurile colectate selectiv vor fi 

cântărite la predare, iar cantităţile vor fi  însemnate într-un registru de evidenţă a deşeurilor 

colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din Legea 

nr.132/2010. Datele din registru vor fi raportate lunar de către responsabilul desemnat cu 

organizarea colectării selective către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

 Este înlocuitor al funcționarului public cu atribuții în domeniul agricol în cazul absenţei acestuia 

din instituție (efectuarea concediului de odihnă, concediu de boală, participarea la cursuri de 

perfecţionare profesională etc.), fiind obligată să aducă la îndeplinire activitatea cu specific agricol 

din cadrul instituției, inclusiv a prevederilor Legii nr.17/2014 și O.A.P. nr.719/2014, respectiv: 

înregistrarea cererilor și a ofertelor depuse de petenți, întocmirea tuturor actelor necesare formării 

dosarelor la nivelul instituției noastre pentru a fi transmise în termenul legal de 3 zile către 

D.A.D.R. Timiș, întocmirea adreselor și adeverințelor necesare pentru finalizarea procedurii de 



 4 

vânzare a terenurilor din extravilan după expirarea trermenului de 30 de zile de la înregistrarea 

ofertei de vânzare și asigurarea corespondenței cu toți factorii implicați în procedura de vânzare a 

terenurilor extravilane. De asemenea, sprijină activitatea funcționarului public cu atribuții în 

domeniul agricol din cadrul compartimentului din care face parte întocmind situaţii cu specific 

agricol, actualizează baza de date agricolă, precum și orice alte acte și situații în domeniul agricol, 

în completarea activității zilnice.  

 Este înlocuitor al doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, care îndeplinește temporar atribuții pe linie 

de asistență socială, în cazul absenţei acesteia din instituție (efectuarea concediului de odihnă, 

concediu de boală, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), fiind obligată să 

aducă la îndeplinire activitatea pe linie de asistență socială din cadrul instituției. 

 Este desemnată persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului 

până la ocuparea prin concurs a funcţiei publice de execuție vacante (cu atribuţii în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului) din cadrul Compartimentului Urbansim și Amenajarea 

teritoriului al Primăriei Comunei Pesac; în acest sens, va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii 

Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

întocmind CU şi AC/DC, corespondența, precum și toate actele și situaţiile necesare şi specifice, 

fiind totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu alte instituții. Va solicita de la 

Instituţia Arhitect-Şef din cadrul Consiliului Judeţean Timiş avizul pentru emiterea CU şi AC/DC ca 

urmare a cererilor care se depun şi se înregistrează la sediul Primăriei Comunei Pesac și va 

răspunde de corectitudinea datelor furnizate și a actelor întocmite și semnate. 

 Este obligată să se se prezinte la serviciu, la ora fixată în program, în stare bună fizică şi psihică, în 

ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit. 

 Duce la îndeplinire alături de celelalte persoane desemnate de primar sau viceprimar a hotărârilor 

consiliului local. 

 Participă la apelul personalului şi la instructajul atenţional de S.S.M. şi P.S.I. 

 Nu se va prezenta la serviciu obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , 

care reduc capacitatea de muncă și atenție. 

 Nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea superiorului ierarhic. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii respectă şi aplică cu stricteţe normele de sănătate şi 

securitate a muncii şi normele  P.S.I. 

 Se va prezenta la locul de muncă şi în afara orelor de program dacă este solicitat de conducerea 

instituției sau în caz de forţă majoră. 

 Participă la instructajul periodic de securitatea muncii, îşi însuşeşte normele şi regulile de protecţia 

muncii, efectuează controalele medicale periodice în conformitate cu cerinţele în vigoare. 

 Execută orice alte sarcini de serviciu trasate de superiorul ierarhic. 
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 Secretul de serviciu fiind o caracteristică fundamentală a acestei funcţii, aşa cum este consacrat în 

prevederile legale şi doctrina de drept, nefiind abilitat a da relaţii publice doar cu acceptul 

primarului sau după caz a viceprimarului. 

 Are obligaţia de îndeplini şi alte sarcini de serviciu stabilite de prevederile legale în vigoare sau de 

conducătorul ierarhic al instituţiei publice din care face parte, cu menţiunea ca aceste sarcini să 

concorde cu prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de funcţionare intern al instituţie 

publice. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului  

1. Denumire: inspector. 

2. Clasa: I. 

3. Gradul profesional
7
: asistent.  

4. Vechimea în specialitate necesară: În specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului, aceasta 

stabilindu-se conform prevederilor legale pentru funcţiile publice conform prevederilor Legii nr.188/1999 

republicată(r2) și modificată şi H.G. nr. 611/2008 actualizată.  

 

Sfera relaţională a titularului postului:    

1. Sfera relațională internă:                                                                        

a) Relaţii ierarhice:                                                          

- subordonat faţă de: primar sau viceprimar după caz şi față de funcţionarul public de conducere; 

- superior pentru: nu este cazul. 

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției.  

c) Relaţii de control: nu este cazul.  

d) Relaţii de reprezentare: Cele legal stabilite şi altele stabilite de către reprezentantul legal al instituţiei 

publice.   

2. Sfera relațională externă:                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Instituţia Prefectului Judeţul Timiş; Consiliul Judeţean Timiş; Agenția 

pentru Protecția Mediului Timiș; Direcția Agricolă Județeană Timiș şi alte instituţii publice.     

b) cu organizatii internationale:  dacă este cazul.  

c) cu persoane juridice private:  în relaţiile de serviciu, stabilite conform fişei postului şi altor prevederi 

legale sau artibuţii stabilite de către superior.  

3. Limite de competenţă
8
: 

 Decide în mod liber conform convingerilor profesionale asupra avizării şi întocmirii actelor care 

implică responsabilitatea directă a celui care le îndeplineşte. 

 Răspunde în mod direct de veridicitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmeşte, 

precum şi de transmiterea la timp a documentelor întocmite. 
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 Stabileşte cadrul discuţiilor cu alte persoane din afara instituţiei publice, urmând ca discuţiile 

punctuale să se desfăşoare în prezenţa reprezentantului legal al instituţiei publice. 

 Nu poate lua nici o decizie referitoare la angjarea responsabilităţii instituţiei publice fără acordul 

expres şi în formă scrisă dat de reprezentantul legal al acesteia. 

 Are posibilitatea de a face uz de prevederile legale consacrate în domeniu, în situaţia în care 

consideră că i-au fost încălcate unele drepturi. 

4. Delegarea de atribuţii și competență: Poate delega orice atribuţie oricărui angajat, cerând în prealabil 

acordul reprezentantului legal al instituţiei publice şi a funcţionarului de conducere, cu condiţia ca 

delegarea să nu contravină prevederilor legale. 

 

 

Întocmit de
9:

                                              

1. Numele și prenumele: DUMITRAŞ ANGELICA                        

2. Funcția publică de conducere: secretar comună 

3. Semnătura: _____________  

4. Data întocmirii: 25.09.2017 

      

 

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului,                                                          

1. Numele și prenumele: SCHREIER MARIOARA 

2. Semnătura ______________ 

3. Data: 25.09.2017      

 

 

Contrasemnează 
10

:                                              

1. Numele și prenumele: LUNGU MIHAIL                        

2. Funcția: viceprimar 

3. Semnătura: ______________                                                   

4. Data: 25.09.2017         

 

______________________________________ 
1) Se va completa cu numele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției 

publice și se va ștampila în mod obligatoriu. 

2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea 

funcției publice corespunzătoare. 

3) Dacă este cazul. 

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții. 

6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice 

corespunzatoare postului. 

7) Se stabilește potrivit prevederilor legale. 

 8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

 9) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului. 

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din H.G. nr.611/2008. 

doc:1080117303/2
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind constituirea Comisiilor de inventariere a patrimoniului Comunei Pesac,  

pentru anul 2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.7-8 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Anexei la Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

- prevederile art.5-8 și următoarele din Anexa la Ordinul Administrație Publică nr.231/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului 

în unitățile Ministerului Administrației și Internelor; 

- prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează obligativitatea inventarierii anuale 

a patrimoniului aparţinând unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a Comunei Pesac; 

- prevederile art.5-6 din H.G. nr.113/1992 privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea şi 

trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau judeţelor a bunurilor și valorilor de interes local din 

domeniul public şi privat al statului; 

În temeiul prevederilor art.63 şi ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

Art.1. (1) Pentru anul 2017, se constituie Comisia comunală centrală de inventariere a 

valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

1. DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior-achiziții publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, în calitate de preşedinte; 

2. SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, în calitate de secretar; 

3. STOIAN SEBASTIAN-MANUEL, inspector I asistent-impozite și taxe în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, în calitate de membru. 

     (2) Comisia centrală are ca sarcină să organizeze, să îndrume, să supravegheze, să 

controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere și să centralizeze rezultatele 

inventarierii într-un proces-verbal care să asigure, alături de listele de inventariere, consemnarea 

rezultatelor inventarierii în registrul-inventar. 

 

Art.2. (1) Comisia comunală centrală va inventaria patrimoniul Comunei Pesac şi, în acest 

scop, va stabili subcomisii de inventariere, pe gestiuni şi gestionari, conform Anexei nr.1, anexă care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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           (2) Comisia centrală va stabili programul de desfăşurare a inventarierii, procedând la 

instruirea subcomisiilor şi predarea graficelor de desfăşurare pe bază de semnătură. 

           (3) Instructajul comisiilor de inventariere se efectuează de către comisia centrală și se 

consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei centrale și de toți membrii 

subcomisiilor. Instructajul va conține în mod obligatoriu precizări referitoare la modul de evaluare a 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în conformitate cu reglementările 

contabile aplicabile, inclusiv cu prevederile O.A.P. nr.231/2012.  

 

Art.3. Inventarierea va fi integrală și se va desfăşura în perioada 01.10.2017 - 30.11.2017. 

După finalizarea inventarierii, Comisia centrală va întocmi raportul privind inventarierea valorilor 

materiale şi băneşti, cu referire la analiza stării de fapt, spre a fi prezentat Consiliului local al 

Comunei Pesac. 

 

Art.4. Membrii comisiilor/subcomisiilor de inventariere au următoarele obligații: 

a) să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentelor O.A.P. nr.231/2012, dispozițiile 

tehnice emise de unitățile centrale cu atribuții logistice referitoare la activitatea de inventariere, 

precum și dispozițiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative; 

b) să își desfășoare activitatea în plen și să verifice existența bunurilor materiale aflate în 

folosință și a celor din depozite prin numărare, cântărire, măsurare și alte metode, în vederea 

determinării exacte a cantităților; 

c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condițiile legale pentru a fi scoase din 

funcțiune, declasate și casate; 

d) să folosească aparate și instrumente de măsurat și cântărit verificate de către organele 

specializate de metrologie; 

e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect și la timp și să le prezinte 

conducătorului unității pentru aprobare; 

f) să aplice coeficienții de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri; 

g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora 

diferă semnificativ de valoarea contabilă și să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor 

fixe corporale, activelor fixe necorporale, stocurilor și creanțelor inventariate, atunci când este cazul.  

 

Art.5. După completarea listelor de inventariere, se va actualiza valoarea conform Ordinului 

Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2861/2009 și O.A.P. nr.231/2012, procedându-se la 

actualizarea registrului de evidenţă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi 

completarea dosarelor mijloacelor fixe, inscripţionate spre identificare, folosind codurile mijloacelor 

fixe şi a poziţiei în cadrul registrului. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Membrilor comisiei centrale de inventariere; 

- Subcomisiilor de inventariere. 

 

                 PRIMAR,                                                                                AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

Nr.133 din 25.09.2017                                                             



 

              ROMÂNIA               ANEXA NR.1 

         JUDEŢUL TIMIŞ        La Dispoziţia nr.133 / 25.09.2017 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

REPARTIZAREA 
subcomisiilor de inventariere a gestiunii 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcţia 

 

1. 

 

BIROURI ADMINISTRATIVE pentru: PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, S.P.C.L.E.P. 

PESAC şi CĂMINUL CULTURAL PESAC – mijloace fixe, obiecte de inventar, inclusiv 

tehnică de calcul  
 

VELEŞCU MARIOARA preşedinte 

BOGDAN VIOREL-GEORGE membru 

MILOȘ MONICA membru 

2.  

MAGAZIE MATERIALE – mijloace fixe, obiecte de inventar, inclusiv tehnică de calcul 
 

LEZEU ANIȘOARA-NICOLETA (căsătorită SICOE) preşedinte 

MILOŞ LIVIU membru 

FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA membru 

3.  

PAJIȘTE COMUNALĂ, TERENURI VIRANE (PROPRIETATE DE STAT SAU 

PROPRIETATE A COMUNEI PESAC) din intravilan şi extravilan 
 

SELEJAN LUCIA preşedinte 

VELEŞCU MARIOARA membru 

IUHASZ DANIEL membru 

4.  

CASELE PROPRIETATE DE STAT SAU PROPRIETATE A COMUNEI PESAC 
 

FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA preşedinte 

LUNGU SILVIA-ANGELICA membru 

MILOȘ MONICA  membru 

 

5. 

 

UTILAJE (MAŞINI, TRACTOARE, REMORCI), TRANSPORT, PSI – mijloace fixe, obiecte 

de inventar, inclusiv tehnică de calcul 
 

LUNGU MIHAIL preşedinte 

BERCEA CRISTIAN membru 

LEZEU ANIȘOARA-NICOLETA (căsătorită SICOE) membru 

 

6. 

 

BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PESAC 
 

SELEJAN LUCIA preşedinte 

MILOŞ LIVIU membru 

LUNGU SILVIA-ANGELICA membru 

 

C O M I S I A    C E N T R A L Ă 

 
 

1. DADA STEFANIA-AURELIA – inspector I superior   - preşedinte  __________ 

  

2. SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent    - secretar      __________ 

 

3. STOIAN SEBASTIAN-MANUEL – inspector I asistent               - membru  __________.   

 



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 29.09.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

29.09.2017, orele 12
00

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 134 din 29.09.2017 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 
 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
privind desemnarea persoanei responsabile de implementarea Strategiei naționale anticorupție pe 

perioada 2016-2020 la nivelul unității administrativ-teritoriale - Comuna Pesac 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

 - adresa (e-mail) a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene nr.7816/30.01.2017 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.913/13.03.2017; 

- prevederile H.G. nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 

2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din 

strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de 

prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a 

informațiilor de interes public; 

În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
  

D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Începând cu data prezentei, se desemnează doamna SELEJAN LUCIA, inspector, 

clasa I, gradul profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, ca persoană responsabilă la 

nivelul unității administrativ-teritoriale - Comuna Pesac cu implementarea Strategiei naționale 

anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate 

obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a 

standardelor de publicare a informațiilor de interes public. 

Art.2. Se desemnează înlocuitor al doamnei Selejan Lucia, în cazul absenţei acesteia din 

instituție (efectuarea concediului de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), 

doamna MILOȘ MONICA, inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul S.P.C.L.E.P. 

Pesac. 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişele postului celor două persoane. 

        Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

                PRIMAR,                           AVIZAT  

        TOMA  CORNEL                                                                       Secretar Comună,  

                                                                                            DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

Nr. 135 din 29.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav 

Bocșe Filofteia 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

           - cererea înregistrată sub nr.3457/29.09.2017 depusă de doamna Bocșe Filofteia, persoană cu 

handicap grav, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.1121, Județul Timiș, prin care prezintă certificatul de 

încadrare în grad de handicap și solicită acordarea indemnizației lunare, conform prevederilor Legii 

nr.448/2006; 

- referatul nr.3478 din 29.09.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural 

– cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- certificatul de încadrare în grad de handicap nr.3226/05.09.2017 emis de Consiliul Județean Timiș 

– Comisia de Evaluare a  Persoanelor Adulte cu Handicap, având valabilitate: permanent;  

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art.42 alin.1-2, ale art.43 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

          Art.1. Începând cu data 01.10.2017, doamnei BOCȘE FILOFTEIA, având domiciliul în 

Comuna Pesac, nr.112, Județul Timiș și identificată prin CNP 2390429353950, se acordă indemnizația 

lunară în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006. Cuantumul indemnizației lunare este de 1.065 lei. 

 Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează secretarul comunei Dumitraş Angelica,  

doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal şi doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural 

– cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamna Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celei în cauză. 

 

           PRIMAR,           AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                           Secretar  Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

Nr.136 din 29.09.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 3478 / 29.09.2017 

 

 
 

 
REFERAT 

 
 

 
 

Subsemnata Fanu Mărioara Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de lucrător 

social, în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, ca urmare a 

cererii doamnei BOCȘE FILOFTEIA în calitate de persoană cu handicap grav, cerere 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3457/29.09.2017, propun acordarea indemnizației 

lunare către doamna BOCȘE FILOFTEIA pentru începând cu data 01.10.2017 (luna următoare 

depunerii cererii) potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.3226/05.09.2017 

emis de Consiliul Județean Timiș - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și în 

conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, având în vedere faptul că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

 

 
 

REFERENT II - CULTURAL 

cu atribuții delegate de lucrător social, 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 01.10.2017 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.111/29.08.2017 privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Burada Adina pentru minora cu handicap grav Burada Diana-Simona; 

- prevederile Dispoziției nr.119/11.09.2017 privind încetarea de drept a indemnizației lunare acordate, 

conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Tântar Ioan; 

- prevederile Dispoziției nr.136/29.09.2017 privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Bocșe Filofteia; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 

ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap 

grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.137 din 29.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.137/29.09.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.10.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele  

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1.  BOCȘE FILOFTEIA Pesac, nr.112  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  BURADA ADINA Pesac, nr.574  

Jud. Timiș 

1.065 

3. HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

4. GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

5. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

6. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

7. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

8. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

9. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

10. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

11. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

12. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

13. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

       

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT II – cu atribuții delegate de lucrător social 

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA 

            



1 

 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
                                

privind numirea în funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la 

Primăria Comunei Pesac, pe perioadă determinată, a domnului NEDIN VASILE-PETRU 

                                     

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

-  Raportul final al concursului organizat în data de 10.10.2017 întocmit de Comisia de 

concurs din care rezultă că, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de 

referent III asistent (lucrător social) în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei 

Comunei Pesac, a fost declarat admis candidatul Nedin Vasile-Petru; 

- propunerea de numire a candidatului declarat admis în funcția publică de execuție, 

temporar vacantă, de referent III asistent (lucrător social) în cadrul Compartimentului Asistență 

socială, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3624/11.10.2017; 

- prevederile art.62 alin.3-7 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.76-78 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.10 şi art.11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice;  

- prevederile art.1-2 din H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 

țară garantat în plată; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 13.10.2017, domnul NEDIN VASILE-PETRU se numește în 

funcţia publică de execuție referent III asistent (lucrător social) în cadrul Compartimentului 

Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, pe perioadă determinată (până la revenirea 

titularului pe post, doamna Fluture Laura Loredana), cu un salariu lunar de încadrare de 1.932 lei, 

la care se adaugă procentul corespunzător tranșei de vechime de care beneficiază potrivit legii, 

respectiv sporul de 7,5 % corespunzător gradației 1, rezultând astfel un salariu de încadrare în 

cuantum total de 2.077 lei. 

 

Art.2. Atribuţiile de serviciu vor fi cuprinse în fişa postului care i se va înmâna angajatului 

pe bază de semnătură. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

Art.3. Începând cu data de 13.10.2017, se modifică statul de funcții corespunzător 

prevederilor prezentei dispoziții. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează doamna Dumitraș 

Angelica – secretarul comunei și responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta – 

inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac și domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.5. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Responsabilului CFP; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social;  

- A.N.F.P. București; 

- La dosarul profesional al angajatului. 

 

 

 

              PRIMAR,                       AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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     ANEXĂ  

           La Dispoziția Nr.138 din 11.10.2017 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I   Ş 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   P E S A C 
Pesac, nr.360, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888, e-mail: primariapesac@yahoo.com  

 

Primăria Comunei PESAC,  jud. Timiş                                Aprobat
1
 

Compartimentul  Asistenţă Socială                                          Primar, 

                                     TOMA CORNEL                                         

 

 

 

F I Ş A   P O S T U L U I 
Nr. 16 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: NEDIN VASILE-PETRU 

 

Informații generale privind postul 

1. Denumirea postului:  Referent III  asistent 

2. Nivelul postului: Funcţionar public de execuţie  

3. Scopul principal al postului): Îndeplineşte activitatea de asistență socială din cadrul instituţiei publice. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului
2
 

1. Studii de specialitate: Studii medii cu diplomă de bacalaureat. 

2. Perfecţionări (specializări): Nu este cazul.  

3. Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Nu este cazul.   

4. Limbi străine
3
) (necesitate şi nivel

4
 de cunoaştere): Nu este cazul.  

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dispoziţie pentru program prelungit şi deplasare pe teren, 

rezistenţă la stres. 

6. Cerinţe specifice
5
: Cele impuse de desfăşurarea în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu şi menţinerea 

relaţiilor între instituţiile publice cu care există stabilite legături.    

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul. 

 

Atribuţiile postului
6
: 

 Realizează activitatea Compartimentului de Asistenţă socială la nivelul instituţiei publice. 

 Îndeplineşte activităţile cu caracter social din cadrul instituţiei publice din care face parte. 

 Avizează pentru conformitate actele care implică caracterul social sau de asistenţă socială. 
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 Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu a Compartimentului de Asistenţă socială, dând un 

raport semestrial despre situţia reală de fapt, primarului sau, după caz, viceprimarului şi 

funcţionarului public de conducere. 

 Ține evidenţa vechimii în muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Urmăreşte derularea în bune condiţii şi la timp a activităţilor cu caracter social. 

 Ţine la zi evidenţa angajaţilor ca asistent personal a persoanelor cu handicap, putând notifica 

părţilor implicate expirarea contractelor de muncă şi a cere îndepliniriea condiţiilor legale în 

termen util. 

 Întocmeşte situaţiile cu specificul protecţiei sociale care sunt necesare şi pertinente instituţiei din 

care face parte sau instituţiilor cu care există relaţii de colaborare, subordonare sau tutelă 

administrativă.  

 Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi a persoanelor care sunt beneficiare 

de alte programe sau măsuri de protecţie socială de pe raza administrativă a autorităţii publice din 

cadrul căreia face parte.  

 Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiarii de ajutor social şi o depune spre aprobare 

Primarului. 

 Întocmeşte anchetele sociale ori de câte ori este necesar sau când se solicită de către conducerea 

instituţiei publice din care face parte. 

 Întocmeşte documente privind autoritatea tutelară, ocrotirea minorilor şi a persoanelor cu 

handicap. 

 Întocmeşte lunar situaţia persoanelor neasigurate din familiile beneficiare de ajutor social. 

 Întocmeşte actele privind alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi complementară. 

 Întocmeşte dosare privind alocaţiile de stat. 

 Întocmeşte actele necesare privind dosarul profesional pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav. 

 Întocmeşte contractul de muncă pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Ajută la întocmirea dispoziţiilor pentru dosarele de ajutor social, asistenţi personali, alocaţia de 

susţinere pentru familia monoparentală etc.  

 Întocmeşte rapoarte lunare. 

 Întocmeşte adrese lunare şi borderouri de înaintare a alocaţiilor de stat, monoparentale, 

complementare. 

 Întocmeşte raportul statistic lunar privind ajutorul social. 

 Propune primarului angajarea asistenţilor personali pentru posturile vacante. 

 Urmăreşte acţiunea plăţii către asistenţii personali. 

 Asistă persoanele vârstnice la semnarea contractului de întreţinere, conform Legii nr.17/2001. 

 Eliberează adeverinţe de ajutor social. 

 Afişează lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local; 

 Afişează planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.6 alin.7 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Stabileşte orele de muncă prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (calcularea acestora proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă); 

 Asigură şi efectuează transmiterea documentelor prevăzute la art.6 alin.8 din Legea nr.416/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, 

precum şi lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului 

Timiş, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a Consiliului local Pesac, în termenul 

stipulat de lege ; 
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 Efectuează anchete sociale, potrivit legislației în vigoare, în vederea urmăririi respectării 

condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social; 

 Propune primarului suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în 

care s-a constatat neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei de a depune, din 3 

în 3 luni, la Primăria Comunei Pesac o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa 

familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea 

competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit; 

 Propune primarului emiterea unor noi dispoziţii scrise, în cazul în care constată situaţii ce conduc 

la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social; 

 Urmăreşte şi verifică respectarea prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.416/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv verifică dacă persoanele apte de muncă şi pentru care se 

acordă ajutorul social au prezentat dovada cu acte, în fiecare lună, că îndeplinesc condiţiile 

prevazute la art.7 alin.1 al aceleiaşi legi şi propune sau nu suspendarea dreptului la ajutor social; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş a tuturor 

dispoziţiilor primarului privind ajutorul social prevăzute la art.13, art.14 alin.3, art.14
1
 alin.5-6 şi 

art.20 în termenul prevăzut la art.13
1
 alin.3, pe bază de borderou; 

 Face verificări în situaţia în care agenţia teritorială constată că s-a stabilit un cuantum eronat al 

ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale 

returnate pentru titularul ajutorului social; 

 Soluţionează, în baza unui referat înaintat primarului, toate cererile de acordare a ajutorului social, 

în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora; în acest sens, în mod obligatoriu, 

va efectua o anchetă socială pentru fiecare caz în parte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii; ancheta socială se va întocmi potrivit modelului aprobat prin normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările;  

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, propune, în scris şi 

motivat, primarului emiterea dispoziţiei de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul 

social; de asemenea, prezintă în scris şi detaliat modul de calcul a cuantumului ajutorului social 

pentru fiecare cerere; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către solicitanţi a tuturor dispoziţiilor primarului privind 

acordarea/neacordarea, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutorul social în termen de 

maximum 5 zile de la data emiterii fiecărei dispoziţii. 

 Este persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac, în 

acest sens având atribuţii și obligații: 

 Persoana desemnată va identifica beneficiarii tichetelor sociale pentru grădiniță, prin 

corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie cu datele din registrul 

de nașteri din cadrul Compartimentului Stare civilă al SPCLEP Pesac, cu cele din 

registrul agricol, cu lista beneficiarilor de VMG (venit minim garantat), ASF (alocația 

pentru susținerea familiei), alocație de stat și alte beneficii, precum și prin vizite din ușă 

în ușă. 

 Întrucât acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este condiționată de frecvența 

regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional, 

persoana desemnată va urmări respectarea acestei condiții prin intermediul situațiilor 

centralizatoare privind beneficiarii transmise de Școala Gimnazială „Maria Brindea” 

Pesac care, potrivit art.16 din H.G. nr.15/2016, are obligația de a transmite Primăriei 

Comunei Pesac, în raza teritorială a căreia își au domiciliul sau reședința familiile, până 

la data de 5 a lunii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format 

electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr.15/2016. Frecvență regulată la grădiniță înseamnă 

prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor 

motivate, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță: 

a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale 

corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță; 
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în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și 

dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive 

medicale; 

b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu 

condiția anunțării cadrelor didactice. 

 Potrivit art.17 alin.2 din H.G. nr.15/2016, verificarea prezenței copiilor la grădiniță 

se realizează inopinat de către directorul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac 

și de către doamna Fluture Laura-Loredana – referent III asistent, cu atribuţii de 

lucrător social în Compartimentul Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, 

fiecare cel puțin o dată pe lună.  

 Potrivit art.17 alin.4 din H.G. nr.15/2016, pentru toate absențele medicale, părintele 

este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea 

motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare.  

 Potrivit art.7 alin.2 din H.G. nr.15/2016, stimulentul se acordă lunar, pe perioada 

participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul 

preșcolar, în perioada septembrie-iunie. 

 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește 

criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, 

însoțite de acte doveditoare; aceste cereri se depun de reprezentantul familiei la 

Primăria Comunei Pesac până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. 

Pentru anul școlar 2015-2016 cererile, însoțite de documentele justificative, se pot 

depune până la data de 30 aprilie 2016. 

 Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine doamnei 

Fluture Laura-Loredana, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, care are obligația de a organiza o evidență proprie, potrivit 

formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-5 la H.G. nr.15/2016. 

 Prezintă secretarului comunei, lunar sau ori de câte ori este nevoie, o situaţie privind:  

1. stadiul de soluţionare a cererilor de acordare a ajutorului social depuse la Primăria Pesac 

pe luna respectivă (cererile se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării); 

2. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării fiecărei cereri şi menţionează dacă s-au emis dispoziţii de către primar privind 

acordarea sau respingerea cererilor de acordare a ajutorului social în termenul legal 

(maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale); 

3. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează la interval de 3 luni sau ori de câte ori este 

nevoie, în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social. 

 Ori de câte ori consideră necesar informează conducătorul instituţiei publice, în speţă primarul sau 

viceprimarul, despre situaţia ivită la nivelul compartimentului pe care îl conduce.  

 Propune primarului sau viceprimarului măsuri de eficientizare a muncii la nivelul compartimentului 

din care face parte.  

 Rezolvă în termen legal corespondența repartizată. 

 Este obligat să se se prezinte la serviciu, la ora fixată în program, în stare bună fizică şi psihică, în 

ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit; 

 Participă la apelul personalului şi la instructajul atenţional de S.S.M. şi P.S.I. 

 Nu se va prezenta la serviciu obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , 

care reduc capacitatea de muncă și atenție. 

 Nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea superiorului ierarhic. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii respectă şi aplică cu stricteţe normele de sănătate şi 

securitate a muncii şi normele  P.S.I. 

 Se va prezenta la locul de muncă şi în afara orelor de program dacă este solicitat de conducerea 

instituției sau în caz de forţă majoră. 

 Participă la instructajul periodic de securitatea muncii, îşi însuşeşte normele şi regulile de protecţia 

muncii, efectuează controalele medicale periodice în conformitate cu cerinţele în vigoare. 
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 Execută orice alte sarcini de serviciu trasate de superiorul ierarhic. 

 Secretul de serviciu fiind o caracteristică fundamentală a acestei funcţii, aşa cum este consacrat în 

prevederile legale şi doctrina de drept, nefiind abilitat a da relaţii publice doar cu acceptul 

primarului sau după caz a viceprimarului. 

 Are obligaţia de îndeplini şi alte sarcini de serviciu stabilite de prevederile legale în vigoare sau de 

către primarul, viceprimarul și secretarul comunei, cu menţiunea ca aceste sarcini să concorde cu 

prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de funcţionare intern al instituţiei publice. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului  

1. Denumire: referent - lucrător social. 

2. Clasa: III. 

3. Gradul profesional
7
: asistent.  

4. Vechimea în specialitate necesară: În specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului, aceasta 

stabilindu-se conform prevederilor legale pentru funcţiile publice, respective potrivit prevederilor Legii 

nr.188/1999, republicată (r2) şi H.G. nr. 611/2008 actualizată.  

 

Sfera relaţională a titularului postului:      

1. Sfera relațională internă:                                                                        

a) Relaţii ierarhice:                                                          

- subordonat faţă de: primar sau viceprimar, după caz, şi față de funcţionarul public de conducere; 

- superior pentru: nu este cazul. 

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției.  

c) Relaţii de control: nu este cazul.  

d) Relaţii de reprezentare: Cele legal stabilite şi altele stabilite de către reprezentantul legal al instituţiei 

publice.   

2. Sfera relațională externă:                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Instituţia Prefectului Judeţul Timiş; Consiliul Judeţean Timiş, AJPIS 

Timiș şi alte instituţii publice.     

b) cu organizatii internationale: dacă este cazul.  

c) cu persoane juridice private: în relaţiile de serviciu, stabilite conform fişei postului şi altor prevederi 

legale sau artibuţii stabilite de către superior.  

3. Limite de competenţă
8
: 

 Decide în mod liber conform convingerilor profesionale asupra avizării şi întocmirii actelor care 

implică responsabilitatea directă a celui care le îndeplineşte. 

 Răspunde în mod direct de veridicitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmeşte, 

precum şi de transmiterea la timp a documentelor întocmite. 
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 Stabileşte cadrul discuţiilor cu alte persoane din afara instituţiei publice, urmând ca discuţiile 

punctuale să se desfăşoare în prezenţa reprezentantului legal al instituţiei publice. 

 Nu poate lua nici o decizie referitoare la angjarea responsabilităţii instituţiei publice fără acordul 

expres şi în formă scrisă dat de reprezentantul legal al acesteia. 

 Are posibilitatea de a face uz de prevederile legale consacrate în domeniu, în situaţia în care 

consideră că i-au fost încălcate unele drepturi. 

4. Delegarea de atribuţii și competență: Poate delega orice atribuţie oricărui angajat, cerând în prealabil 

acordul reprezentantului legal al instituţiei publice şi a funcţionarului de conducere, cu condiţia ca 

delegarea să nu contravină prevederilor legale. 

 

 

 

Întocmit de
9:

                                              

1. Numele și prenumele: DUMITRAŞ ANGELICA                        

2. Funcția publică de conducere: secretar comună 

3. Semnătura: _____________                                                   

4. Data întocmirii: 13.10.2017 

       

  

 

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului,                                                          
1. Numele și prenumele: NEDIN VASILE-PETRU                      

2. Semnătura ______________ 

3. Data: 13.10.2017 

 

 

 

Contrasemnează 
10

:                                              

1. Numele și prenumele: LUNGU MIHAIL                        

2. Funcția: viceprimar 

3. Semnătura: ______________                                                   

4. Data: 13.10.2017 

 

 

 

 

_______________________________________ 

1) Se va completa cu numele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției 

publice și se va ștampila în mod obligatoriu. 

2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea 

funcției publice corespunzătoare. 

3) Dacă este cazul. 

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții. 

6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice 

corespunzatoare postului. 

7) Se stabilește potrivit prevederilor legale. 

 8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

 9) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului. 

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din H.G. nr.611/2008. 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind delegarea atribuţiilor de asistenţă socială şi ajutor social domnului Nedin Vasile-Petru, 

funcționar public de execuție referent, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac 

 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.138/11.10.2017 privind numirea în funcţia publică de execuție 

de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe perioadă determinată, a 

domnului Nedin Vasile-Petru;   

- necesitatea bunei funcţionări a Compartimentului de Asistenţă socială din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

 - adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 

nr.57582/10.08.2017 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3046/28.08.2017; 

- prevederile art.3, art.13-14, art.17-18, art.20, art.22, art.23-25, art.41-43, art.57, art.61, 

art.68 alin.1, art.68 alin.2 lit.c, art.68 alin.3-4, art.73, art.78-80 din O.A.P. nr.1985/2016 privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale; 

- prevederile art.113 alin.4 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63, art.65 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 13.10.2017, se deleagă responsabil cu activitatea 

Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac, domnul Nedin Vasile-

Petru, funcționar public de execuție referent, clasa III, gradul profesional asistent, numit pe 

perioadă determinată (până la revenirea titularului pe post, doamna Fluture Laura Loredana) în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             (2) Cu aceeași dată, având în vedere prevederile O.A.P. nr.1985/2016, se 

desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, funcționar public de execuție referent, clasa III, gradul 

profesional asistent, ca responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități de la 

nivelul unității administrativ-teritoriale - Comuna Pesac, pentru care Comisia pentru Protecția 

Copilului a eliberat un Certificat de încadrare în grad de handicap și a aprobat un Plan de abilitare-

reabilitare (PAR). 

             (3) Atribuţiile prevăzute la alin.1-2 vor fi cuprinse în fişa postului persoanei 

desemnate, fișă care i se va înmâna personal pe bază de semnătură. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. (1) Începând cu data de 13.10.2017, se deleagă înlocuitor al responsabilului cu 

activitatea Compartimentului Asistenţă socială și totodată responsabil de caz prevenire (RCP) 

doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II - cultural în cadrul Primăriei Comunei Pesac, care 

va prelua atribuţiile domnului Nedin Vasile-Petru pentru perioada în care acesta nu se află în 

instituţie (concediul legal de odihnă, concediu de boală, deplasări în interes de serviciu, cursuri de 

perfecţionare, simpozioane, conferinţe etc.). 

             (2) Atribuţiile prevăzute la art.4 vor fi cuprinse în fişa postului persoanei în cauză, 

fișă care i se va înmâna personal pe bază de semnătură. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate la art.1-2 din prezenta dispoziție. 

 

Art.4. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției 

nr.121/11.09.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac, precum și orice prevederi contrare prezentei 

dispoziţii. 

 

        Art.5.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- D.G.A.S.P.C. Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Fanu Marioara-Anișoara, referent II cultural cu atribuții delegate de 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

 

              PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  
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     ANEXĂ  

           La Dispoziția Nr.138 din 11.10.2017 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I   Ş 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   P E S A C 
Pesac, nr.360, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888, e-mail: primariapesac@yahoo.com  

 

Primăria Comunei PESAC,  jud. Timiş                                Aprobat
1
 

Compartimentul Asistenţă Socială                                          Primar, 

                                     TOMA CORNEL                                         

 

 

 

F I Ş A   P O S T U L U I 
Nr. 16 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: NEDIN VASILE-PETRU 

 

Informații generale privind postul 

1. Denumirea postului:  Referent III  asistent 

2. Nivelul postului: Funcţionar public de execuţie  

3. Scopul principal al postului): Îndeplineşte activitatea de asistență socială din cadrul instituţiei publice. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului
2
 

1. Studii de specialitate: Studii medii cu diplomă de bacalaureat. 

2. Perfecţionări (specializări): Nu este cazul.  

3. Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Nu este cazul.   

4. Limbi străine
3
) (necesitate şi nivel

4
 de cunoaştere): Nu este cazul.  

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dispoziţie pentru program prelungit şi deplasare pe teren, 

rezistenţă la stres. 

6. Cerinţe specifice
5
: Cele impuse de desfăşurarea în bune condiţii a atribuţiilor de serviciu şi menţinerea 

relaţiilor între instituţiile publice cu care există stabilite legături.    

7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul. 

 

Atribuţiile postului
6
: 

 Realizează activitatea Compartimentului Asistenţă socială la nivelul instituţiei publice. 

 Îndeplineşte activităţile cu caracter social din cadrul instituţiei publice din care face parte. 

 Avizează pentru conformitate actele care implică caracterul social sau de asistenţă socială. 
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 Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu a Compartimentului Asistenţă socială, dând un raport 

semestrial despre situţia reală de fapt, primarului sau, după caz, viceprimarului şi funcţionarului 

public de conducere. 

 Ține evidenţa vechimii în muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Urmăreşte derularea în bune condiţii şi la timp a activităţilor cu caracter social. 

 Ţine la zi evidenţa angajaţilor ca asistent personal a persoanelor cu handicap, putând notifica 

părţilor implicate expirarea contractelor de muncă şi a cere îndepliniriea condiţiilor legale în 

termen util. 

 Întocmeşte situaţiile cu specificul protecţiei sociale care sunt necesare şi pertinente instituţiei din 

care face parte sau instituţiilor cu care există relaţii de colaborare, subordonare sau tutelă 

administrativă.  

 Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi a persoanelor care sunt beneficiare 

de alte programe sau măsuri de protecţie socială de pe raza administrativă a autorităţii publice din 

cadrul căreia face parte.  

 Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiarii de ajutor social şi o depune spre aprobare 

Primarului. 

 Întocmeşte anchetele sociale ori de câte ori este necesar sau când se solicită de către conducerea 

instituţiei publice din care face parte. 

 Întocmeşte documente privind autoritatea tutelară, ocrotirea minorilor şi a persoanelor cu 

handicap. 

 Întocmeşte lunar situaţia persoanelor neasigurate din familiile beneficiare de ajutor social. 

 Întocmeşte actele privind alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi complementară. 

 Întocmeşte dosare privind alocaţiile de stat. 

 Întocmeşte actele necesare privind dosarul profesional pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav. 

 Întocmeşte contractul de muncă pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Ajută la întocmirea dispoziţiilor pentru dosarele de ajutor social, asistenţi personali, alocaţia de 

susţinere pentru familia monoparentală etc.  

 Întocmeşte rapoarte lunare. 

 Întocmeşte adrese lunare şi borderouri de înaintare a alocaţiilor de stat, monoparentale, 

complementare. 

 Întocmeşte raportul statistic lunar privind ajutorul social. 

 Propune primarului angajarea asistenţilor personali pentru posturile vacante. 

 Urmăreşte acţiunea plăţii către asistenţii personali. 

 Asistă persoanele vârstnice la semnarea contractului de întreţinere, conform Legii nr.17/2001. 

 Eliberează adeverinţe de ajutor social. 

 Afişează lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local; 

 Afişează planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.6 alin.7 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Stabileşte orele de muncă prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (calcularea acestora proporţional cu cuantumul ajutorului social de care 

beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă); 

 Asigură şi efectuează transmiterea documentelor prevăzute la art.6 alin.8 din Legea nr.416/2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, 

precum şi lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează să 

efectueze acţiuni sau lucrări de interes local către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului 

Timiş, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a Consiliului local Pesac, în termenul 

stipulat de lege ; 
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 Efectuează anchete sociale, potrivit legislației în vigoare, în vederea urmăririi respectării 

condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social; 

 Propune primarului suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei în 

care s-a constatat neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei de a depune, din 3 

în 3 luni, la Primăria Comunei Pesac o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa 

familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea 

competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit; 

 Propune primarului emiterea unor noi dispoziţii scrise, în cazul în care constată situaţii ce conduc 

la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social; 

 Urmăreşte şi verifică respectarea prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.416/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, respectiv verifică dacă persoanele apte de muncă şi pentru care se 

acordă ajutorul social au prezentat dovada cu acte, în fiecare lună, că îndeplinesc condiţiile 

prevazute la art.7 alin.1 al aceleiaşi legi şi propune sau nu suspendarea dreptului la ajutor social; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş a tuturor 

dispoziţiilor primarului privind ajutorul social prevăzute la art.13, art.14 alin.3, art.14
1
 alin.5-6 şi 

art.20 în termenul prevăzut la art.13
1
 alin.3, pe bază de borderou; 

 Face verificări în situaţia în care agenţia teritorială constată că s-a stabilit un cuantum eronat al 

ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale 

returnate pentru titularul ajutorului social; 

 Soluţionează, în baza unui referat înaintat primarului, toate cererile de acordare a ajutorului social, 

în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora; în acest sens, în mod obligatoriu, 

va efectua o anchetă socială pentru fiecare caz în parte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării cererii; ancheta socială se va întocmi potrivit modelului aprobat prin normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările;  

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, propune, în scris şi 

motivat, primarului emiterea dispoziţiei de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul 

social; de asemenea, prezintă în scris şi detaliat modul de calcul a cuantumului ajutorului social 

pentru fiecare cerere; 

 Asigură şi efectuează comunicarea către solicitanţi a tuturor dispoziţiilor primarului privind 

acordarea/neacordarea, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutorul social în termen de 

maximum 5 zile de la data emiterii fiecărei dispoziţii. 

 Este persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac, în 

acest sens având atribuţii și obligații: 

 Persoana desemnată va identifica beneficiarii tichetelor sociale pentru grădiniță, prin 

corelarea listelor de copii din localitate de la medicul de familie cu datele din registrul 

de nașteri din cadrul Compartimentului Stare civilă al SPCLEP Pesac, cu cele din 

registrul agricol, cu lista beneficiarilor de VMG (venit minim garantat), ASF (alocația 

pentru susținerea familiei), alocație de stat și alte beneficii, precum și prin vizite din ușă 

în ușă. 

 Întrucât acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este condiționată de frecvența 

regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional, 

persoana desemnată va urmări respectarea acestei condiții prin intermediul situațiilor 

centralizatoare privind beneficiarii transmise de Școala Gimnazială „Maria Brindea” 

Pesac care, potrivit art.16 din H.G. nr.15/2016, are obligația de a transmite Primăriei 

Comunei Pesac, în raza teritorială a căreia își au domiciliul sau reședința familiile, până 

la data de 5 a lunii, conform prezenței înregistrate în luna anterioară, în format 

electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr.15/2016. Frecvență regulată la grădiniță înseamnă 

prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor 

motivate, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță: 

a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale 

corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță; 
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în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și 

dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive 

medicale; 

b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu 

condiția anunțării cadrelor didactice. 

 Potrivit art.17 alin.2 din H.G. nr.15/2016, verificarea prezenței copiilor la grădiniță 

se realizează inopinat de către directorul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac 

și de către doamna Fluture Laura-Loredana – referent III asistent, cu atribuţii de 

lucrător social în Compartimentul Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, 

fiecare cel puțin o dată pe lună.  

 Potrivit art.17 alin.4 din H.G. nr.15/2016, pentru toate absențele medicale, părintele 

este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea 

motivării absențelor, până la data de 3 a lunii următoare.  

 Potrivit art.7 alin.2 din H.G. nr.15/2016, stimulentul se acordă lunar, pe perioada 

participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul 

preșcolar, în perioada septembrie-iunie. 

 Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește 

criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, 

însoțite de acte doveditoare; aceste cereri se depun de reprezentantul familiei la 

Primăria Comunei Pesac până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. 

Pentru anul școlar 2015-2016 cererile, însoțite de documentele justificative, se pot 

depune până la data de 30 aprilie 2016. 

 Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine doamnei 

Fluture Laura-Loredana, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, care are obligația de a organiza o evidență proprie, potrivit 

formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-5 la H.G. nr.15/2016. 

 Prezintă secretarului comunei, lunar sau ori de câte ori este nevoie, o situaţie privind:  

1. stadiul de soluţionare a cererilor de acordare a ajutorului social depuse la Primăria Pesac 

pe luna respectivă (cererile se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării); 

2. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării fiecărei cereri şi menţionează dacă s-au emis dispoziţii de către primar privind 

acordarea sau respingerea cererilor de acordare a ajutorului social în termenul legal 

(maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale); 

3. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează la interval de 3 luni sau ori de câte ori este 

nevoie, în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social. 

 Este desemnat responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități pentru care Comisia 

pentru Protecția Copilului a eliberat un Certificat de încadrare în grad de handicap și a aprobat un 

Plan de abilitare-reabilitare (PAR), în acest sens având următoarele atribuții:   

 efectuează evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, la prima încadrare sau 

orientare școlară/profesională și procedează la informarea obligatorie a părinților cu 

privire la drepturi și identificarea situațiilor de urgență; 

  efectuează evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în ancheta 

socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;  

 asigură informarea și sprijinul acordat părinților/reprezentantului legal cu privire la 

procedurile de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap / orientarea 

școlară și profesională, a drepturilor, facilităților și a serviciilor, conform legislației în 

vigoare; 

 înmânează celor care solicită modelul cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea 

în grad de handicap; 

 acordă sprijin părinților pentru înscrierea copilului cu dizabilități la medicul de familie; 

 comunică părinților/reprezentantului legal care sunt documentele lipsă din dosarul depus 

inițial de aceștia; 
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 contractează serviciul de transport la unitatea sanitară abilitată pentru copiii nedeplasabili 

la solicitarea medicului de familie (în situațiile menționate în protocolul încheiat între 

Consiliul Județean Timiș - Direcția de Sănătate Publică Timiș - Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș); 

 identifică o soluție de transport la unitatea sanitară abilitată pentru evaluarea copiilor din 

familii cu venituri insuficiente (menționate în ancheta socială-venit minim garantat sau de 

alocație pentru susținerea familiei sau care fac dovada că nu realizează venituri pe baza 

unei adeverințe de la ANAF); 

 programarea copiilor la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în cazul familiilor cu venituri 

insuficiente sau aflate în imposibilitatea de a se programa); 

 identifică o soluție de transport a copiilor cu grad mediu sau ușor de handicap din familii cu 

venituri insuficiente la sediile serviciilor cuprinse în Planul de Abilitare - Reabilitare; 

 asigură monitorizarea Planului de Abilitare – Reabilitare pentru copiii din familie și 

implicit asigură: încheierea contractului cu familia și a rapoartelor de monitorizare; 

raportul de monitorizare pentru copilul cu dizabilități din familie se completează  semestrial 

conform modelului prevăzut de Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, Anexa nr.17; 

termenul semestrial va decurge de la data eliberării certificatului de încadrare în grad de 

handicap; 

 acordă sprijin părinților/reprezentantului legal cu privire  la identificarea serviciilor de 

recuperare/abilitare –reabilitare, facilitarea accesului la serviciile cuprinse în Planul de 

Abilitare – Reabilitare, participarea la identificarea măsurilor de sprijin pentru promovarea 

educației incluzive; 

 efectuează vizite de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz 

din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau a Responsabilului 

de caz servicii psihoeducaționale; 

 colaborează cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități din cadrul DGSSPC Timiș, Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale; 

 notifică Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități și/sau Serviciul de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în evidențele cărora se află copilul, atunci 

când familia își schimbă  domiciliul în alt județ; 

 notifică managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități în situația în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în grad 

de handicap înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului emis anterior, la 

cererea părintelui/reprezentantul legal, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a 

eliberat certificatul anterior, situație în care Responsabilul de Caz Prevenire (RCP) care 

monitorizează cazul, transmite managerului de caz evaluarea complexă, Raportul de 

monitorizare a copilului și familiei. 

 Ori de câte ori consideră necesar informează conducătorul instituţiei publice, în speţă primarul sau 

viceprimarul, despre situaţia ivită la nivelul compartimentului pe care îl conduce.  

 Propune primarului sau viceprimarului măsuri de eficientizare a muncii la nivelul compartimentului 

din care face parte.  

 Rezolvă în termen legal corespondența repartizată. 

 Este obligat să se se prezinte la serviciu, la ora fixată în program, în stare bună fizică şi psihică, în 

ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit; 

 Participă la apelul personalului şi la instructajul atenţional de S.S.M. şi P.S.I. 

 Nu se va prezenta la serviciu obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , 

care reduc capacitatea de muncă și atenție. 

 Nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea superiorului ierarhic. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii respectă şi aplică cu stricteţe normele de sănătate şi 

securitate a muncii şi normele  P.S.I. 
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 Se va prezenta la locul de muncă şi în afara orelor de program dacă este solicitat de conducerea 

instituției sau în caz de forţă majoră. 

 Participă la instructajul periodic de securitatea muncii, îşi însuşeşte normele şi regulile de protecţia 

muncii, efectuează controalele medicale periodice în conformitate cu cerinţele în vigoare. 

 Execută orice alte sarcini de serviciu trasate de superiorul ierarhic. 

 Secretul de serviciu fiind o caracteristică fundamentală a acestei funcţii, aşa cum este consacrat în 

prevederile legale şi doctrina de drept, nefiind abilitat a da relaţii publice doar cu acceptul 

primarului sau după caz a viceprimarului. 

 Are obligaţia de îndeplini şi alte sarcini de serviciu stabilite de prevederile legale în vigoare sau de 

către primarul, viceprimarul și secretarul comunei, cu menţiunea ca aceste sarcini să concorde cu 

prevederile legale în vigoare şi cu regulamentul de funcţionare intern al instituţiei publice. 

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului  

1. Denumire: referent - lucrător social. 

2. Clasa: III. 

3. Gradul profesional
7
: asistent.  

4. Vechimea în specialitate necesară: În specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului, aceasta 

stabilindu-se conform prevederilor legale pentru funcţiile publice, respective potrivit prevederilor Legii 

nr.188/1999, republicată (r2) şi H.G. nr. 611/2008 actualizată.  

 

Sfera relaţională a titularului postului:      

1. Sfera relațională internă:                                                                        

a) Relaţii ierarhice:                                                          

- subordonat faţă de: primar sau viceprimar, după caz, şi față de funcţionarul public de conducere; 

- superior pentru: nu este cazul. 

b) Relaţii funcţionale: colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției.  

c) Relaţii de control: nu este cazul.  

d) Relaţii de reprezentare: Cele legal stabilite şi altele stabilite de către reprezentantul legal al instituţiei 

publice.   

2. Sfera relațională externă:                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Instituţia Prefectului Judeţul Timiş; Consiliul Judeţean Timiş, AJPIS 

Timiș şi alte instituţii publice.     

b) cu organizatii internationale: dacă este cazul.  

c) cu persoane juridice private: în relaţiile de serviciu, stabilite conform fişei postului şi altor prevederi 

legale sau artibuţii stabilite de către superior.  

3. Limite de competenţă
8
: 

 Decide în mod liber conform convingerilor profesionale asupra avizării şi întocmirii actelor care 

implică responsabilitatea directă a celui care le îndeplineşte. 
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 Răspunde în mod direct de veridicitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmeşte, 

precum şi de transmiterea la timp a documentelor întocmite. 

 Stabileşte cadrul discuţiilor cu alte persoane din afara instituţiei publice, urmând ca discuţiile 

punctuale să se desfăşoare în prezenţa reprezentantului legal al instituţiei publice. 

 Nu poate lua nici o decizie referitoare la angjarea responsabilităţii instituţiei publice fără acordul 

expres şi în formă scrisă dat de reprezentantul legal al acesteia. 

 Are posibilitatea de a face uz de prevederile legale consacrate în domeniu, în situaţia în care 

consideră că i-au fost încălcate unele drepturi. 

4. Delegarea de atribuţii și competență: Poate delega orice atribuţie oricărui angajat, cerând în prealabil 

acordul reprezentantului legal al instituţiei publice şi a funcţionarului de conducere, cu condiţia ca 

delegarea să nu contravină prevederilor legale. 

 

 

 

Întocmit de
9:

                                              

1. Numele și prenumele: DUMITRAŞ ANGELICA                        

2. Funcția publică de conducere: secretar comună 

3. Semnătura: _____________                                                   

4. Data întocmirii: 13.10.2017 

       

  

 

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului,                                                          
1. Numele și prenumele: NEDIN VASILE-PETRU                      

2. Semnătura ______________ 

3. Data: 13.10.2017 

 

 

 

Contrasemnează 
10

:                                              

1. Numele și prenumele: LUNGU MIHAIL                        

2. Funcția: viceprimar 

3. Semnătura: ______________                                                   

4. Data: 13.10.2017 

 

 

_______________________________________ 

1) Se va completa cu numele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției 

publice și se va ștampila în mod obligatoriu. 

2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea 

funcției publice corespunzătoare. 

3) Dacă este cazul. 

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții. 

6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice 

corespunzatoare postului. 

7) Se stabilește potrivit prevederilor legale. 

 8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

 9) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului. 

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din H.G. nr.611/2008. 

doc:1080117303/2
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ANEXĂ 

                    La Dispoziția nr.139/11.10.2017 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I   Ş 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   P E S A C 
Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256-382888, E-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

Primăria PESAC   jud. Timiş                                      Aprobat
1
 

Compartimentul Cultură și Bibliotecă Comunală                        Primar, 

                               TOMA CORNEL                        

 

F I Ş A     P O S T U L U I 

                                                                         Nr. 7/6 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE: FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA 

 

Informații generale privind postul 

Denumirea postului: Referent II (cultural) 

Nivelul postului: Personal contractual  

Scopul principal al postului): 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. 

Condiții specifice privind ocuparea postului
2: Nu este cazul.     

Studii de specialitate: Studii medii. 

Perfecţionări (specializări): Nu este cazul. 

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Nu este cazul. 

Limbi străine
3
) (nivel

4
 de cunoaştere): Nu este cazul. 

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: Fără antecedente penale care să-l facă nedemn pentru acest 

post şi cu o bună reputaţie morală. 

Cerinţe specifice
5
 (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări): Nu este cazul.    

 

Atribuții
6
): 

 Asigură buna desfăşurare a activităţilor din cadrul Căminului cultural Pesac. 

 Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din incinta Căminului cultural Pesac. 

 Propune în fiecare an Consiliului Local Pesac programul din cuprinsul Agendei Culturale a 

Comunei Pesac. 
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 Ţine evidenţa şi răspunde de obiectele aflate pe inventarul Căminului Cultural Pesac şi a 

Bibliotecii comunale. 

 Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din Biblioteca comunală. 

 Ţine evidenţa colecţiilor în Registrul R.M.F. a colecţiilor din bibliotecă şi asigură păstrarea în 

bune condiţii a acestora. 

 Efectuează casări pentru cărţile uzate. 

 Îndeplineşte orice activitate pentru recuperarea cărţilor împrumutate şi nerestituite. 

 Participă în mod regulat la şedinţele organizate de către Biblioteca Judeţeană Timiş. 

 Coordonează şi programează cu acordul Primăriei Comunei Pesac diverse evenimente care să se 

desfăşoare în incinta Căminului cultural, cum ar fi: nunţi, botezuri, spectacole etc. 

 Îndeplinește și atribuţii de bibliotecar, asigurând funcţionarea în bune condiţii a bibliotecii, 

păstrarea optimă a tuturor cărţilor, documentaţiilor şi a materialelor aflate în biblioteca comunei;  

din această calitate va avea următoarele atribuții: 

o Ţine evidenţa colecţiilor în Registrul R.M.F. (registrul de mişcare a fondurilor) a 

colecţiilor din bibliotecă şi asigură păstrarea în bune condiţii a acestora; 

o Ţine evidenţa şi răspunde de obiectele aflate pe inventarul  Bibliotecii comunale; 

o Îndeplineşte orice activitate pentru recuperarea cărţilor împrumutate şi nerestituite; 

o Asigură întreţinerea, păstrarea şi ordinea din Biblioteca comunală; 

o Efectuează casări pentru cărţile uzate; 

o Participă în mod regulat la şedinţele organizate de către Biblioteca Judeţeană Timiş; 

o Îndeplineşte orice activitate în legătură cu Biblioteca comunală. 

 Este obligat să se se prezinte la serviciu, la ora fixată în program, în stare bună fizică şi psihică, în 

ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit. 

 Este înlocuitorul funcționarului public cu atribuții pe linie de impozite și taxele la nivelul 

instituției, atunci când acesta lipsește din instituție. 

 Este înlocuitorul funcționarului public cu atribuții pe linie de asistență socială la nivelul 

instituției, pentru perioada în care acesta se află în concediu pentru creștere copil în vârstă de 

până la doi ani. În acest sens, are următoarele atribuții: 

 Realizează activitatea Compartimentului Asistenţă socială la nivelul instituţiei publice și 

avizează pentru conformitate actele care implică caracterul social sau de asistenţă socială. 

 Urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu a compartimentului de asistenţă socială, dând un 

raport semestrial despre situaţia reală de fapt, primarului sau, după caz, viceprimarului şi 

funcţionarului public de conducere. 
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 Este desemnată persoană responsabilă cu implementarea Planului anual european de 

distribuţie de ajutoare - produse alimentare - provenind din stocurile de intervenţie 

comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România - PEAD. 

 Este desemnată responsabil de caz prevenire (RCP) pentru copiii cu dizabilități pentru care 

Comisia pentru Protecția Copilului a eliberat un Certificat de încadrare în grad de handicap și a 

aprobat un Plan de abilitare-reabilitare (PAR), în acest sens având următoarele atribuții:   

 efectuează evaluarea inițială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, la prima încadrare 

sau orientare școlară/profesională și procedează la informarea obligatorie a părinților 

cu privire la drepturi și identificarea situațiilor de urgență; 

  efectuează evaluarea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES, documentată în 

ancheta socială și anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor;  

 asigură informarea și sprijinul acordat părinților/reprezentantului legal cu privire la 

procedurile de obținere a certificatului de încadrare în grad de handicap / orientarea 

școlară și profesională, a drepturilor, facilităților și a serviciilor, conform legislației în 

vigoare; 

 înmânează celor care solicită modelul cererii-tip pentru evaluarea complexă și 

încadrarea în grad de handicap; 

 acordă sprijin părinților pentru înscrierea copilului cu dizabilități la medicul de 

familie; 

 comunică părinților/reprezentantului legal care sunt documentele lipsă din dosarul 

depus inițial de aceștia; 

 contractează serviciul de transport la unitatea sanitară abilitată pentru copiii 

nedeplasabili la solicitarea medicului de familie (în situațiile menționate în protocolul 

încheiat între Consiliul Județean Timiș - Direcția de Sănătate Publică Timiș - 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș); 

 identifică o soluție de transport la unitatea sanitară abilitată pentru evaluarea copiilor 

din familii cu venituri insuficiente (menționate în ancheta socială-venit minim garantat 

sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac dovada că nu realizează venituri 

pe baza unei adeverințe de la ANAF); 

 programarea copiilor la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în cazul familiilor cu 

venituri insuficiente sau aflate în imposibilitatea de a se programa); 
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 identifică o soluție de transport a copiilor cu grad mediu sau ușor de handicap din 

familii cu venituri insuficiente la sediile serviciilor cuprinse în Planul de Abilitare - 

Reabilitare; 

 asigură monitorizarea Planului de Abilitare – Reabilitare pentru copiii din familie și 

implicit asigură: încheierea contractului cu familia și a rapoartelor de monitorizare; 

raportul de monitorizare pentru copilul cu dizabilități din familie se completează  

semestrial conform modelului prevăzut de Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, 

Anexa nr.17; termenul semestrial va decurge de la data eliberării certificatului de 

încadrare în grad de handicap; 

 acordă sprijin părinților/reprezentantului legal cu privire  la identificarea serviciilor 

de recuperare/abilitare –reabilitare, facilitarea accesului la serviciile cuprinse în 

Planul de Abilitare – Reabilitare, participarea la identificarea măsurilor de sprijin 

pentru promovarea educației incluzive; 

 efectuează vizite de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de 

caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sau a 

Responsabilului de caz servicii psihoeducaționale; 

 colaborează cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a 

Copilului cu Dizabilități din cadrul DGSSPC Timiș, Responsabilul de caz servicii 

psihoeducaționale; 

 notifică Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități și/sau Serviciul de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională în evidențele cărora se află copilul, 

atunci când familia își schimbă  domiciliul în alt județ; 

 notifică managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități în situația în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în 

grad de handicap înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului emis 

anterior, la cererea părintelui/reprezentantul legal, dacă s-au schimbat condițiile 

pentru care s-a eliberat certificatul anterior, situație în care Responsabilul de Caz 

Prevenire (RCP) care monitorizează cazul, transmite managerului de caz evaluarea 

complexă, Raportul de monitorizare a copilului și familiei. 

 Ține evidenţa vechimii în muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav. 

 Urmăreşte derularea în bune condiţii şi la timp a activităţilor cu caracter social. 

 Ţine la zi evidenţa angajaţilor ca asistent personal a persoanelor cu handicap, putând notifica 

părţilor implicate expirarea contractelor de muncă şi a cere îndeplinirea condiţiilor legale în 

termen util. 
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 Întocmeşte situaţiile cu specificul protecţiei sociale care sunt necesare şi pertinente instituţiei 

din care face parte sau instituţiilor cu care există relaţii de colaborare, subordonare sau tutelă 

administrativă.  

 Întocmeşte şi ţine la zi evidenţa beneficiarilor de ajutor social şi a persoanelor care sunt 

beneficiare de alte programe sau măsuri de protecţie socială de pe raza administrativă a 

autorităţii publice din cadrul căreia face parte.  

 Întocmeşte documentaţia necesară pentru beneficiarii de ajutor social şi o depune spre 

aprobare Primarului. 

 Întocmeşte anchetele sociale ori de câte ori este necesar sau când se solicită de către 

conducerea instituţiei publice din care face parte. 

 Întocmeşte documente privind autoritatea tutelară, ocrotirea minorilor şi a persoanelor cu 

handicap. 

 Întocmeşte lunar situaţia persoanelor neasigurate din familiile beneficiare de ajutor social. 

 Întocmeşte actele privind alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi 

complementară. 

 Întocmeşte dosare privind alocaţiile de stat. 

 Întocmeşte actele necesare privind dosarul profesional pentru asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav. 

 Întocmeşte contractul individual de muncă pentru asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap grav. 

 Ajută la întocmirea dispoziţiilor pentru dosarele de ajutor social, asistenţi personali, alocaţia 

de susţinere pentru familia monoparentală etc.  

 Întocmeşte rapoarte lunare. 

 Întocmeşte adrese lunare şi borderouri de înaintare a alocaţiilor de stat, monoparentale, 

complementare. 

 Întocmeşte raportul statistic lunar privind ajutorul social. 

 Propune primarului angajarea asistenţilor personali pentru posturile vacante. 

 Urmăreşte acţiunea plăţii către asistenţii personali. 

 Asistă persoanele vârstnice la semnarea contractului de întreţinere, conform Legii nr.17/2001. 

 Eliberează adeverinţe de ajutor social. 

 Afişează lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a persoanelor care urmează 

să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 

 Afişează planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la art.6 alin.7 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 Stabileşte orele de muncă prevăzute la art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare (calcularea acestora proporţional cu cuantumul ajutorului social de 

care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de 

muncă). 

 Asigură şi efectuează transmiterea documentelor prevăzute la art.6 alin.8 din Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local, precum şi lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi a 

persoanelor care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local către Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a 

Consiliului local Pesac, în termenul stipulat de lege. 

 Efectuează anchete sociale la termenele stabilite prin actele normative în vigoare, în vederea 

urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social. 

 Propune primarului suspendarea dreptului la ajutorul social începând cu luna următoare celei 

în care s-a constatat neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei de a depune, 

în termenul legal, la Primăria Comunei Pesac o declaraţie pe propria răspundere privind 

componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, însoţită de o adeverinţă 

eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe 

venit. 

 Propune primarului emiterea unor noi dispoziţii scrise, în cazul în care constată situaţii ce 

conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social. 

 Urmăreşte şi verifică respectarea prevederilor art.15 alin.1 din Legea nr.416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv verifică dacă persoanele apte de muncă şi 

pentru care se acordă ajutorul social au prezentat dovada cu acte, în fiecare lună, că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.7 alin.1 al aceleiaşi legi şi propune sau nu suspendarea 

dreptului la ajutor social. 

 Asigură şi efectuează comunicarea către Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului Timiş a 

tuturor dispoziţiilor primarului privind ajutorul social prevăzute la art.13, art.14 alin.3, art.14
1
 

alin.5-6 şi art.20 în termenul prevăzut la art.13
1
 alin.3, pe bază de borderou. 

 Face verificări în situaţia în care agenţia teritorială constată că s-a stabilit un cuantum eronat 

al ajutorului social sau că pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate 

poştale returnate pentru titularul ajutorului social. 

 Soluţionează, în baza unui referat înaintat primarului, toate cererile de acordare a ajutorului 

social, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora; în acest sens, în mod 



    7 

obligatoriu, va efectua o anchetă socială pentru fiecare caz în parte, în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii; ancheta socială se va întocmi potrivit modelului 

aprobat prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, propune, în scris şi 

motivat, primarului emiterea dispoziţiei de acordare sau de respingere a cererii privind 

ajutorul social; de asemenea, prezintă în scris şi detaliat modul de calcul a cuantumului 

ajutorului social pentru fiecare cerere. 

 Asigură şi efectuează comunicarea către solicitanţi a tuturor dispoziţiilor primarului privind 

acordarea/neacordarea, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutorul social în termen de 

maximum 5 zile de la data emiterii fiecărei dispoziţii. 

 Este persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac. 

 Prezintă secretarului comunei, lunar sau ori de câte ori este nevoie, o situaţie privind:  

1. stadiul de soluţionare a cererilor de acordare a ajutorului social depuse la Primăria 

Pesac pe luna respectivă (cererile se soluţionează în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării); 

2. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data 

înregistrării fiecărei cereri şi menţionează dacă s-au emis dispoziţii de către primar 

privind acordarea sau respingerea cererilor de acordare a ajutorului social în termenul 

legal (maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale); 

3. stadiul anchetelor sociale, care se efectuează la interval de 3 luni sau ori de câte ori este 

nevoie, în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul 

social. 

 Participă la apelul personalului şi la instructajul atenţional de S.S.M. şi P.S.I. 

 Nu se va prezenta la serviciu obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , 

care reduc capacitatea de muncă și atenție. 

 Nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea superiorului 

ierarhic. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii respectă şi aplică cu stricteţe normele de sănătate şi 

securitate a muncii şi normele  P.S.I. 

 Se va prezenta la locul de muncă şi în afara orelor de program dacă este solicitat de conducerea 

instituției sau în caz de forţă majoră. 

 Participă la instructajul periodic de securitatea muncii, îşi însuşeşte normele şi regulile de 

protecţia muncii, efectuează controalele medicale periodice în conformitate cu cerinţele în 
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vigoare.  

 Execută orice alte sarcini de serviciu trasate de superiorul ierarhic. 

 Ori de câte ori consideră necesar informează conducătorul instituţiei publice, în speţă primarul 

sau viceprimarul ori funcţionarul public de conducere, despre situaţia ivită la nivelul comunei din 

punct de vedere al sarcinilor sale de serviciu.  

 Are obligaţia de îndeplini şi orice alte sarcini de serviciu stabilite de conducătorul ierarhic al 

instituţiei publice din care face parte, cu menţiunea ca aceste sarcini să concorde cu prevederile 

legale în vigoare şi regulamentul de funcţionare al Primăriei. 

 Poate propune primarului sau viceprimarului măsuri de eficientizare a muncii şi pentru prevenirea 

unor situaţii de urgenţă cu care ia contact în timpul desfăşurării activităţii zilnice. 

 

Identificarea funcţiei corespunzătoare postului  

1. Denumire: Referent II (cultural). 

2. Clasa: nu e cazul. 

3. Gradul profesional
7
: nu e cazul.  

4. Vechimea în specialitate necesară: conform prevederilor legale.  

Limite de competenţă
8
). 

 Nu poate lua nici o decizie referitoare la angajarea responsabilităţii instituţiei publice fără 

acordul expres şi în formă scrisă dat de reprezentantul legal al acesteia. 

 Nu este factor de decizie în cadrul instituţiei publice din care face parte. 

 Are posibilitatea de a face uz de prevederile legale consacrate în domeniu, în situaţia în 

care consideră că i-au fost încălcate unele drepturi.  

Delegarea de atribuţii :  Poate  delega  atribuţiile  mai  sus  menţionate  oricărui  angajat  din 

Compartimentul „Cultură și Bibliotecă comunală”, cerând în prealabil acordul reprezentantului legal 

al instituţiei publice şi a funcţionarului public de conducere, cu condiţia ca delegarea să nu 

contravină prevederilor legale. 

 Sfera relaţională:                                                            

Intern:                                                                        

a) Relaţii ierarhice:                                                          

  - subordonat  faţă de primar sau viceprimar după caz şi faţă de funcţionarul public de conducere pe 

cale administrativă, iar pe cale de execuţie a sarcinilor specifice atribuţiilor de serviciu subordonat 

viceprimarului.   

  - superior  Nu este cazul. 

b) Relaţii funcţionale:  Colaborare cu toate compartimentele.  
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c) Relaţii de control: Nu este cazul.  

d) Relaţii de reprezentare:  Cele stabilite de către reprezentantul legal al instituţiei publice.     

Extern:                                                                          

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Nu este cazul.  

b) cu organizații internaționale:  Nu este cazul.  

c) cu persoane juridice private:  În relaţiile de serviciu stabilite conform fişei postului şi altor 

prevederi legale sau atribuţii stabilite de către superior. 

 

 

 

Întocmit de
9:

                                              

1. Numele și prenumele: DUMITRAȘ ANGELICA                         

2. Funcția publică de conducere: secretar comună 

3. Semnătura: _____________                                                   

4. Data întocmirii: 13.10.2017         

       

 

 Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului,                                                          

1. Numele și prenumele: FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA                    

2. Semnătura ______________ 

3. Data: 13.10.2017 

 

 

Contrasemnează 
10

:                                              

1. Numele și prenumele: LUNGU MIHAIL                         

2. Funcția: viceprimar 

3. Semnătura: ______________                                                   

4. Data: 13.10.2017 

 

 _______________________________________ 

1) Se va completa cu numele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau 

instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu. 

2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru 

ocuparea funcției publice corespunzătoare. 

3) Dacă este cazul. 

4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" și "vorbit", după cum urmează: "cunoștințe de bază", "nivel mediu", "nivel 

avansat". 

5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții. 

6) Se stabilesc pe baza activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, in concordanta cu specificul functiei publice 

corespunzatoare postului. 

7) Se stabilește potrivit prevederilor legale. 

 8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin. 

 9) Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului. 

10) Are calitatea de contrasemnatar persoana prevăzută la art. 118 alin. (2) din H.G. nr.611/2008. 

doc:1080117303/2
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 13.10.2017 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- certificatul de căsătorie seria CY nr.197010 eliberat de către SPCLEP Pesac la data de 

02.09.2017 din care rezultă faptul că doamna Lezeu Anișoara-Nicoleta, având calitatea de funcționar 

public de execuție de inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac și-a schimbat numele de familie 

din „Lezeu” în „Sicoe”, preluând numele soțului său; actul de identitate C.I. seria TZ nr.391913 

eliberat de către SPCLEP Pesac la data de 26.09.2017 privind pe numita Sicoe Anișoara-Nicoleta 

(fostă Lezeu); 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 
 Art.1.  Începând cu data de 13.10.2017 se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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JUDEŢUL TIMIŞ                      ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.140/11.10.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 13.10.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017, H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 și H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.000 22,5%  

(675 lei) 

3.675 368 - 4.043 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 1 2.000 7,5% 

(150 lei) 

2.150 - - 2.150 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FCE M 5 1.900 22,5%  

(428 lei) 

2.328 - - 2.328 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - 2.450 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 394 - 4.332 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FCE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - 1.500 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – numire 

pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de serviciu 

începând cu data de 12.06.2017 

– concediu pentru creștere copil 

până la vârsta de 2 ani) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 - - - - - - 

NEDIN VASILE-PETRU 

numire pe perioadă 

determinată    
(până la revenirea pe post a 

titularului postului – doamna 

Fluture Laura-Loredana) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 1.932 7,5 2.077 - - 2.077 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - 2.027 

 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - 2.113 

 

 
 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - 

 

 

 

X. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

18. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 - 2.652 2.652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Spor 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. SICOE 

Anișoara-Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

2. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - - - - - - - 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 18.10.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 18 

octombrie 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 

privind retragerea unor atribuţii doamnei Schreier Marioara, funcţionar public de execuţie de 

inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 

 
         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.132/25.09.2017 privind desemnarea 

doamnei Schreier Marioara ca persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în funcţia 

publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe perioadă 

determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.139/11.10.2017 privind delegarea 

atribuţiilor de asistenţă socială şi ajutor social domnului Nedin Vasile-Petru, funcționar public de 

execuție referent, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- faptul că domnul Nedin Vasile-Petru deține studii superioare juridice absolvind cu Diplomă de 

Licență Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind licențiat în științe 

juridice, iar ulterior a obținut Diploma de Master fiind absolvent al Facultății de Drept și Științe 

Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind mult mai potrivit din punct de vedere 

al studiilor absolvite pentru a fi desemnat ca persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și 

amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac până la ocuparea postului de inspector I 

asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului al Primăriei Comunei Pesac; 

 - prevederile art.2, art.7 alin.3 și art.43 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 
 

Art.1. Începând cu data de 15.10.2017, doamnei Schreier Marioara - inspector I asistent în 

cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac i se retrag 

atribuţiile în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

precum și atribuțiile de înlocuitor al doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, care îndeplinea temporar 

atribuții pe linie de asistență socială, urmând ca aceasta să exercite doar funcţia de bază, respectiv 

aceea de inspector I asistent cu atribuții în domeniul protecției mediului la nivelul instituției, precum și 

alte atribuții stabilite de către primarul Comunei Pesac prin fișa postului.  

 

Art.2. Atribuţiile de serviciu aferente funcției publice de bază și care urmează a fi îndeplinite în 

continuare de către doamna Schreier Marioara vor fi cuprinse într-o nouă fişă a postului, care i se va 

înmâna acesteia pe bază de semnătură. 
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Art.3. Până la data de 25.10.2017, doamna Schreier Marioara are îndatorirea să predea toate 

lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor ca persoană responsabilă 

în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac domnului Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei 

Pesac, pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziţiei Primarului 

Comunei Pesac nr.132/25.09.2017, precum și orice alte prevederi contrare.  

 

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Schreier 

Marioara, inspector I asistent-protecția mediului în Compartimentul Agricol și Protecția mediului și 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în Compartimentul Asistență socială din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

 

       Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent; 

- Consiliului Județean Timiș; 

- La dosarele profesionale ale funcționarilor publici în cauză. 
 

 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ   ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac 
                                     
 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- faptul că la data de 14.09.2017 a încetat valabilitatea Convenției încheiate între Comuna 

Pesac (înregistrată La Primăria Comunei Pesac sub nr.838/06.03.2017) și Consiliul Județean Timiș 

(înregistrată sub nr.4395/14.03.2017); 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.132/25.09.2017 privind desemnarea 

doamnei Schreier Marioara; ca persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.142/151.10.2017 privind retragerea 

unor atribuţii doamnei Schreier Marioara, funcţionar public de execuţie de inspector clasa I, grad 

profesional asistent, în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- faptul că domnul Nedin Vasile-Petru deține studii superioare juridice absolvind cu Diplomă 

de Licență Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind licențiat în științe 

juridice, iar ulterior a obținut Diploma de Master fiind absolvent al Facultății de Drept și Științe 

Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara, fiind mult mai potrivit din punct de 

vedere al studiilor absolvite pentru a fi desemnat ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac până la ocuparea postului 

de inspector I asistent din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea teritoriului al Primăriei 

Comunei Pesac; 

 - prevederile art.2, art.7 alin.3 și art.43 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3, art.10 alin.4, art.11, art.12 alin.1 lit.b, art.12 alin.2 lit.e, art.23, art.26-27, 

art.3,,art.34, art.36-40, art.42-54, art.56-69, formularele F.4, F.6, F.8, F.10, F.11, precum şi altele din 

Ordinul Administraţiei Publice nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.1 lit.b pct.2-4, art.4 alin.1 lit.e, art.37 alin.6 şi art.45 alin.3
 
din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.22 alin.2 lit.c, art.32 alin.1 lit.c și art.32 alin.2 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.33-34 din Ordinul Administraţiei Publice nr.233/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 

și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism; 
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- prevederile Ordinului Administraţiei Publice nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului 

de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, actualizată; 

- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- necesitatea bunei funcţionări a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

Publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 15.10.2017, se desemnează ca persoană cu responsabilitate în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac domnul 

Nedin Vasile-Petru, funcţionar public de execuție, de referent, clasa III, gradul profesional asistent 

din cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac.  

             (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va exercita aceste atribuţii până la ocuparea prin 

concurs a funcţiei publice de execuție vacante (cu atribuţii în domeniul urbanismului și amenajării 

teritoriului) din cadrul Compartimentului Urbansim și Amenajarea teritoriului al Primăriei Comunei 

Pesac. 

 Art.2. (1) Domnul Nedin Vasile-Petru va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii 

Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

întocmind CU şi AC/DC, corespondența, precum și toate actele și situaţiile necesare şi specifice, fiind 

totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu alte instituții. 

             (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va solicita de la Instituţia Arhitect-Şef din cadrul 

Consiliului Judeţean Timiş avizul pentru emiterea CU şi AC/DC ca urmare a cererilor care se depun 

şi se înregistrează la sediul Primăriei Comunei Pesac și va răspunde de corectitudinea tuturor datelor 

furnizate și a actelor întocmite și semnate. 

Art.3. Se desemnează înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petruîn cazul absenţei acestuia 

(efectuarea concediului legal de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională etc.), 

doamna Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția 

mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

Art.4. Atribuţiile prevăzute la art.1-2 vor fi cuprinse în fişele postului celor doi funcționari 

publici nominalizați la art.1 și art.3 din prezenta dispoziţie. 

Art.5. Cu aceeași dată, se revocă orice prevederi contrare prezentei dispoziții. 

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

        Art.7.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Consiliului Judeţean Timiş; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul primăriei; 

- Doamnei Schreier Marioara, inspector I asistent în cadrul primăriei; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 
 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul 

protecției civile în cadrul Primăriei Comunei Pesac 
                                     
 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

            - prevederile art.14 alin.1 lit.a și art.15-17, art.20, art.27 alin.1 și art.28 din O.A.P. nr.96/2016 

pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor 

voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.13 alin.3 lit.d și alin.6-7 din Legea nr.481/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;     

- prevederile art.24 din O.U.G. nr.21/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile O.A.P. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanență la toate 

primăriile din zona de risc în caz de iminență a producerii unor situații de urgență; 

- necesitatea bunei gestionări a activității de protecție civilă la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac, precum și a coordonării activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) al 

Comunei Pesac; 

- necesitatea avizării S.V.S.U. al Comunei Pesac în conformitate cu prevederile O.A.P. 

nr.96/2016 ; 

 În conformitate cu prevederile art.63, art.68 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

        Art.1. (1) Începând cu data de 15.10.2017, se desemnează ca persoană cu responsabilitate în 

domeniul protecției civile domnul Nedin Vasile-Petru, funcţionar public de execuție, de referent, 

clasa III, gradul profesional asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

           (2) Domnul Nedin Vasile-Petru va exercita următoarele atribuţii în calitate de persoană 

cu responsabilitate în domeniul protecției civile: 

            - asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de 

protecţie civilă; 

            - participă la pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă (S.V.S.U.) Pesac, a 

salariaţilor şi a populaţiei; 

            - asigură coordonarea secretariatului tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Pesac; 

            - consiliază conducerea Primăriei Comunei Pesac pe probleme de protecție civilă; 

            - coordonează activitatea de prevenire, protecție și intervenție în situații de protecție civilă; 
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            - întocmește rapoartele operative zilnice în cazul producerii unor situații de urgență pe raza 

Comunei Pesac și asigură transmiterea acestora la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „BANAT” al Județului Timiș și la Centrul Operațional al Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Timiș; 

- organizează restabilirea capacității de intervenție a S.V.S.U. Pesac la încheierea misiunilor 

specifice. 

          (3) Domnul Nedin Vasile-Petru va asigura desfăşurarea eficientă a activităţii de 

protecție civilă din cadrul Primăriei Comunei Pesac, întocmind corespondența, precum și toate actele 

și situaţiile necesare şi specifice, fiind totodată și persoana de contact desemnată pentru legătura cu 

alte instituții și va răspunde de corectitudinea tuturor datelor furnizate și a actelor întocmite și 

semnate 

        (4) Domnul Nedin Vasile-Petru va urma cursuri de perfecționare profesională în vederea 

obținerii unui certificat de competențe profesionale în condițiile stabilite prin metodologia emisă de 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, potrivit prevederilor Legii nr.481/2004. 

        (5) De asemenea, domnul Nedin Vasile-Petru va asigura coordonarea activității 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) al Comunei Pesac și va urma cursuri de 

perfecționare profesională în vederea obținerii avizului pentru exercitarea funcției de șef S.V.S.U. 

Pesac, prin cumul de funcții, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BANATUL” a 

Județului Timiș, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la O.A.P. nr.96/2016. Doar ulterior 

obținerii avizului din partea I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș și în baza aprobării Consiliului Local 

Pesac, prin hotărâre, domnul Nedin Vasile-Petru va putea fi numit în funcția de Șef S.V.S.U. al 

Comunei Pesac. 

 

Art.2. Se desemnează înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru în cazul absenţei acestuia din 

instituție (efectuarea concediului legal de odihnă, participarea la cursuri de perfecţionare profesională 

etc.), domnul Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac. 

 

Art.3. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişa postului funcționarului public 

nominalizat la art.1 din prezenta dispoziţie. 

 

Art.4. Cu aceeași dată, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare prezentei 

dispoziții. 

 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- S.G.A. Timiș; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul primăriei; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 
 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind numirea unui inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac 

                                     

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.74/19.09.2012 privind numirea unui 

cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- prevederile art.13 alin.2, alin.3 lit.d, alin.5-7 din Legea nr.481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.12 şi art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.17 lit.j și ale art.95-96 din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;  

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de 

stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru 

tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. (1) Începând cu data prezentei dispoziţii, se numeşte în funcţia de Inspector 

protecţie civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac, domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent. 

            (2) Sarcinile aferente acestei funcţii sunt definite prin actele normative în vigoare, 

și se vor regăsi în noua fişă a postului care se va preda personal, pe bază de semnătură, domnului 

Nedin Vasile-Petru.      
 

Art.2. Se încheie contract de prestări servicii pentru îndeplinirea atribuțiilor pe linia apărării 

împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile art.12 alin.1-2 și art.27 din Legea nr.307/2006, 

ale art.6 alin.2 din O.A.P. nr.163/2007 și ale O.A.P. nr.106/2007, cu S.C. SAFETY LABOUR 

S.R.L. reprezentată de Jinaru Adam, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor. 
 

Art.3. (1) Atribuțiile Cadrului tehnic PSI vor fi prevăzute în contractul de prestări servicii. 

           (2) Prin prezenta dispoziție se stabilește modul de îndeplinire al atribuțiilor de  Cadru 

tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor în conformitate cu prevederile art.6 lit.b 

din O.A.P. nr.163/2007, la nivelul Primăriei Comunei Pesac. 
 

Art.4. Activitatea se desfăşoară în limitele stabilite de prevederile art.27 alin.2 din Legea 

nr.307/2006 şi ale certificatului de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor, certificat anexat contractului de prestări servicii. 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.5. De modul de îndeplinire a prevederilor contractului de prestări servicii din partea 

beneficiarului răspund : 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, având cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac și persoană responsabilă în domeniul 

protecției civile în cadrul Primăriei Pesac. 

 

 Art.6. Obligațiile și atribuțiile responsabilului p.s.i. pentru  punerea în aplicare, controlul și 

supravegherea respectării normelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor :  

 

1. Îndrumarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor se execută prin responsabilul  

p.s.i. stabilit prin dispoziție scrisă a conducătorului instituției. 

2. Pentru rezolvarea operativă a problemelor de prevenire și stingere a incendiilor, responsabilul 

p.s.i. se subordonează funcțional compartimentului de muncă din care face parte, persoanei care 

coordonează compartimentul respectiv, conducătorului instituției, precum și pe linie de 

specialitate inspectorului p.s.i. din cadrul Serviciului Prevenirea Incendiilor al Inspectoratului 

Județean pentru Situații de Urgență din a cărui zonă de competență face parte. 

3. Responsabilul  p.s.i. răspunde, potrivit competenței pe care o are, de aplicarea, controlul și 

supravegherea normelor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de întreaga activitate de 

prevenire și stingere a incendiilor de la nivelul instituției. 

4. El are următoarele atribuții principale : 

a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor 

în instituțiile pe care le controlează; verifică aplicarea lor în practică și face propuneri pentru 

completarea, reactualizarea și îmbunătățirea acestora ; 

b) asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitate, justificând autorităților 

competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura și nivelul 

riscurilor, studiază pericolul de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricație, instalațiile de 

producție și utilitare, materiile prime și auxiliare, produsele semifabricate și finite cum și 

măsurile p.s.i. specific acestora și face propuneri de îmbunătățire ; 

c) acordă asistență tehnică de specialitate conducătorilor sectoarelor de activitate în organizarea 

și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor și verifică îndeplinirea măsurilor 

stabilite de primar pentru apărarea împotriva incendiilor a vieții oamenilor și bunurilor 

deținute de angajații respectivi; 

d) îndrumă și controlează activitatea de specialitate a conducătorilor sectoarelor de activitate la 

elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea sarcinilor ce revin 

salariaților pentru fiecare loc de muncă; 

e) asigură contractele, înțelegerile, angajamentele, convențiile și planurile necesare corelarii, în 

caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri 

militari și cu cele ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor, participă la exercițiile 

și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acestea ; 

f) execută, pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la 

obiectivele în exploatare și în curs de execuție din unități, verificând respectarea normelor, 

normativelor și a altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție 

împotriva incendiilor, stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a 

prevederilor legale ; 

g) execută controale tehnice de prevenire a incendiilor în schimburile de lucru în zilele de 

sărbători, precum și pe timpul situațiilor speciale, verificând respectarea normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor și îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

stabilite de primar; 
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h) întocmește și actualizează permanent, împreună cu alți specialiști, lista cu substanțe 

periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituției sub orice formă cu 

mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le 

reprezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metode de prim 

ajutor, substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare ; 

i) propune primarului necesarul de mijloace tehnice corespunzătoare și personalul necesar 

intervenției în caz de incendiu, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activității și 

mărimea instituției; 

j) verifică modul de întreținere și funcționare a mașinilor, instalațiilor, utilajelor, aparatelor și 

mijloacelor p.s.i. din dotare, precum și cunoașterea de către personalul încadrat în muncă a 

modului de utilizare a acestora; ține evidența bunurilor descrise anterior și a stării lor de 

funcționare; întreprinde demersurile necesare pentru revizii, reparații, înlocuire, casare ; 

k) urmărește respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice de prevenire și 

stingere a incendiilor la elaborarea documentațiilor tehnice ale noilor investiții, executarea 

acestora și darea în explotare, precum și la efectuarea reviziilor și reparațiilor la construcțiile 

și instalațiile ce prezintă pericol de incendiu, inclusiv pe timpul repunerii lor în funcțiune ; 

l) asigură obținerea avizelor și autorizațiilor p.s.i. prevăzute de lege ; 

m) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate pentru înlăturarea unor stări de pericol sau 

pentru soluționarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii incendiilor 

survenite în obiectiv, precum și la efectuarea unor intervenții la instalații cu pericol de 

incendiu în funcțiune și informează imediat conducătorul unității asupra unor stări de pericol 

iminente constatate și raportează măsurile luate; 

n) participă la organizarea și desfășurarea în unitate a activităților instructiv-educative pentru 

prevenirea incendiilor și la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit 

activități de popularizare a prevederilor legale, de dezbatere cu salariații a abaterilor în 

respectarea normelor ; 

o) acordă asistență tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor în vederea prevenirii și stingerii 

incendiilor în caz de calamități naturale și catastrofe, precum și pe timpul repunerii în 

funcțiune a instalațiilor tehnologice și a sistemelor împotriva incendiilor avariate în urma unor 

astfel de evenimente sau incendii, urmărind realizarea măsurilor respective ; 

p) participă la acțiunile de stingere a incendiilor produse în unitate și la cercetarea acestora, ține 

evidența incendiilor, începuturilor de incendii și a altor evenimente urmate de incendii, 

exploatează concluziile și învățămintele desprinse din acestea, asigură comunicarea datelor 

referitoare la aceste evenimente la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ; 

q) participă la analiza activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul  instituției și face 

propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea acestei activități; 

r) participă la acțiunile de prevenire și stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, 

schimburi de experiență, consfătuiri, analize etc.) organizate de organele abilitate prin lege și 

face propuneri pentru organizarea unor astfel de acțiuni ; 

s) urmărește  introducerea în planurile economice și financiare anuale a fondurilor necesare 

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 

t) urmărește realizarea sau procurarea mijloacelor și materialelor necesare desfășurșrii activității 

instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor către conducătorii sectoarelor 

de activitate, precum și modul de utilizare și de întreținere a acestora ; 

u) face propuneri pentru completarea și reactualizarea normelor de prevenire și stingere a 

incendiilor ; 

v) face propuneri pentru generalizarea experienței pozitive obținute în activitatea de prevenire și 

stingere a incendiilor și întocmește materiale în acest sens pentru presă și pentru diferite 

acțiuni; 

w) se preocupă pentru asigurarea și punerea în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor 

a mijloacelor tehnice, echipamentelor de protecție individuală, substanțelor chimice de 
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stingere specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și 

medicamentelor și antidotului necesare acordării primului ajutor ; 

x) se preocupă pentru asigurarea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor, iar la cerere pentru plata cheltuielilor efectuate de forțele din exterior care au 

intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa ; 

y) contribuie la stabilirea și transmiterea către utilizatorii produselor rezultate din activitatea 

unității sale, precum și către terții interesați, a regulilor și a măsurilor de apărare împotriva 

incendiilor specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, 

transportul, depozitarea și conservarea produselor respective; 

z) își planifică conform unei metodologii stabilite întreaga activitate pe care o desfășoară. 

5. Responsabilul  p.s.i. afectează cel puțin 2/3 din timpul de lucru pentru urmărirea, îndrumarea și 

controlul efectiv în teren al activității de apărare împotriva incendiilor. 

6. Responsabilul  p.s.i. întocmește documente de control cu prilejul executării de controale. 

7. Responsabilul  p.s.i. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției și cu alți 

specialiști în îndeplinirea atribuțiunilor privind problemele de apărare împotriva incendiilor ; 

8.  Responsabilul  p.s.i. informează operativ primarul, viceprimarul ori alți factori interesați asupra 

modului de soluționare a problemelor de apărare împotriva incendiilor și urmărește îndeplinirea 

măsurilor stabilite în acest scop ; 

9. Responsabilul  p.s.i. menține legătura cu Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

 

 Art.7. Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziţiei 

Primarului Comunei Pesac nr.74/19.09.2012, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.8. Prezenta dispoziţie va fi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul primăriei; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 

 

 

                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 

 
privind reglementarea lucrărilor premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare 

şi secetoase la nivelul Comunei Pesac 

                                     

 

 Primarul Comunei Pesac, judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele prevederi legale: 

- prevederile art.17 lit.j şi art.95 şi 96 din Ordinul Ministrului de Interne nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru efectuarea de lucrări 

premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare şi secetoase; 

 - prevederile art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Pentru efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele 

caniculare şi secetoase, se vor lua următoarele măsuri speciale care să contracareze efectele negative 

ale acestora (în sfera P.S.I.): 

 

A) Premergător perioadelor caniculare şi secetoase: 

 
l) În condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, se  

nominalizează următoarele sectoare de activitate în care creşte riscul de incendiu: 

- bazele de recepţii; 

- instalaţiile de gaz; 

- instalaţiile de încălzire. 

 

2) Se restricţionează utilizarea focului deschis pe tot teritoriul Comunei Pesac prin oprirea 

acestor lucrări între orele 11,00 şi 18,00. 

 

3) Se va asigura protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor |recipientelor, 

buteliilor (cu accent pe cele care conţin hidrogen) şi a rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau 

gaze lichefiate sub presiune astfel: 

• Răciri sau perdele de protecţie cu apă rece la intervale de maxim 2 ore (timp de 

minim 10 minute ) în cazul temperaturilor atmosferice  ce depăşesc 40°C. 

• Depozitarea recipientelor - butelii la umbră (respectiv, sub copertine, şoproane    

 etc.). 

 

4) Se vor îndepărta şi colecta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) care pot acţiona în 

anumite condiţii drept concentratori de raze solare. 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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5) Se va verifica zilnic de către responsabilul p.s.i. situaţia rezervelor de apă de incendiu 

şi starea legăturilor telefonice cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (cu care există 

convenţie de intervenţie în caz de incendiu). 

 

  6) Persoana responsabilă de această activitate este Nedin Vasile-Petru. 

 

 

 

B) Premergător sezonului rece şi în timpul sezonului rece: 

 
             1) Se  numeşte domnul Nedin Vasile-Petru ca  persoană  responsabilă  pe  timpul sezonului 

rece cu protejarea sistemelor de răcire cu apă recirculată. Această persoană va lua măsurile 

necesare de golire a instalaţiilor de apă în cazul opririi funcţionării sistemelor de recirculare a apei. 

 

 2) Se interzice utilizarea focului deschis pentru pornirea unor autovehicule parcate.  

 

 3) Se interzice utilizarea focului deschis (sub orice formă) pentru dezgheţul unor conducte 

ale diverselor instalaţii în cazul unor căderi masive de zăpadă, se vor asigura eliberarea căilor de 

acces în spaţiile de siguranţă astfel încît să se permită accesul maşinilor de luptă ale pompierilor în 

orice punct al Comunei Pesac şi la gurile de alimentare cu apă de incendiu. 

 

  4) Persoana responsabilă de această activitate este Nedin Vasile-Petru. 

 

  5) Pe timpul sezonului cu temperaturi foarte scăzute (de la - 5°C în jos) se vor lua măsuri de 

protejare la îngheţ a mijloacelor iniţiale de combatere a incendiilor (stingătoare portabile de incendiu 

cu spumă chimică sau apă pulverizată) şi a gurilor hidranţilor exteriori de incendiu. 

 

 Art.2.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Persoanei responsabile din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Unităţilor de învăţământ şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local 

Pesac; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş; 

- La dosarul profesional al celui în cauză. 

 

 
                      PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind periodicitatea efectuării instruirilor pe linie de P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac                             

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.19 lit.a și lit.g din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.28 alin.1 lit.f  din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată (r1), 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.8 alin.1 din Ordinul Administrație Publică nr.712/2005 pentru aprobarea 

dispozițiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- prevederile art.5 lit.b și ale art.17 lit.a și lit.d din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 

privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 Art.1. Se stabilesc măsurile obligatorii privind instruirea salariaţiilor în domeniul situaţiilor 

de urgenţă la nivelul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.2. Pentru executarea instructajelor în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, se desemnează următoarele persoane: 

 

A. Pentru executarea instructajului introductiv general, domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY 

LABOUR S.R.L. 
 

B. Pentru executarea instructajului la locul de  muncă în cadrul Primăriei Comunei Pesac, 

conform: art.16 al O.A.P. nr.712/2005 și al art.1 punctul 7 al O.A.P. nr.786/2005, se 

desemnează următoarele persoane (șefii fiecărui loc de muncă) :  

a) Domnul Toma Cornel, în calitate de Primar și/sau domnul Lungu Mihail, în calitate 

de Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de 

coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul 

din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul 

Comunei Pesac și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

 

C. Pentru executarea instructajului periodic în cadrul Primăriei Comunei Pesac, conform art. 31 

al O.A.P. nr.712/ 2005 și O.A.P. nr.786/ 2005, se desemnează următoarele persoane (șefii 

fiecărui loc de muncă) : 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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a) Domnul Toma Cornel, în calitate de Primar și/sau domnul Lungu Mihail, în calitate 

de Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petruîn calitate de persoană cu atribuții delegate de 

coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul 

din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei 

Pesac. 

c) În cazul în care persoanele desemnate la punctul a) de mai sus nu sunt prezente la 

instruire la data programării, instruirea periodică pentru personalul Primăriei Comunei 

Pesac va putea fi efectuat și de către domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu atribuții în 

domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR 

S.R.L. 

 

D. Pentru executarea instructajului pe schimb, conform art.32 – 34 din O.A.P. nr.712/ 2005, sunt 

de semnate următoarele persoane : 

a) Domnul Lungu Mihail, în calitate de Viceprimar pentru întreg personalul din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de 

coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul 

din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul 

Comunei Pesac și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

 

E. Pentru executarea instructajului special pentru lucrări periculoase se va avea în vedere 

tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru și tehnologia de lucru de către 

conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se 

consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în 

fişele individuale. 

 

F. Instructajul la conversia profesională se execută : 

a) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă, conform 

celor de mai sus (aliniatul B) ; 

b) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic 

sau a altei instituţii, conform celor de mai sus (aliniat A, B). 

 

G. Instructajul pentru personalul din afara unităţii se execută de către personalul tehnic cu 

atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, sau de conducătorul locului în care 

este prevăzut un astfel de instructaj: 

a) Domnul Lungu Mihail, în calitate de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de 

coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul 

din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul 

Comunei Pesac și în calitate de Inspector Protecție Civilă. 

  
 Art.3. Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în cadrul Primăriei comunei 

Pesac, se va executa astfel  :  

 

A. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL: 

1. Durata instructajului nu va fi mai mic de 8 ore. 

2. Categorii de personal care participă la efectuarea instruirilor: 

a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc.) 

b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta; 

c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri; 

d) elevi, studenţi aflaţi în practică; 
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3. Conţinutul instructajului:  

a) acte normative generale (Legea nr.481/2004, O.A.P. nr.823/2006, O.A.P. 

nr.1259/2006, Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, O.A.P. 

nr.163/2007, O.A.P. nr.160/2007); 

b) acte normative specifice: normele PSI şi de dotare valabile în unitate, capitolul 

corespunzător  obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită; 

c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor: plan de 

intervenţie, plan de evacuare, plan de depozitare, exemplul de organizare a 

intervenţiei la locul de muncă; 

d) forme şi metode specifice de PSI: controale PSI (interne din instituție şi externe - 

exemplul pompierii militari); modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI 

(contravenţionale sau infracţionale); măsuri de îmbunătăţire a PSI, cu termene şi 

responsabilităţi; forţe de intervenţie (personalul de la locul de muncă, convenţie), 

pompieri militari; 

e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: instalaţii 

speciale (de semnalizare incendii, stingere incendii), instalaţii de stingere cu 

hidranţi (interiori, exteriori) şi modul de echipare al acestora (teoretic şi practic), 

stingătoare portabile şi transportabile, descriere sumară a construcţiei şi 

substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţităa modului de punere în 

funcţiune ; 

f)    modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: data şi ora 

observării incendiului, locul evenimentului, mijloace de anunţare (telefon, 

sonerie), persoana care a anunţat incendiu, alarmare forţe proprii, anunţare 

pompieri militari – serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă, alarmarea 

conducerii societăţii, alarmare alte forţe (dacă este cazul); 

g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: evacuarea 

persoanelor din construcţia, instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din 

construcţiile vecine, evacuarea materialelor periculoase (explozibile, recipiente 

sub presiune, recipiente cu gaze sau lichide inflamabile), evacuarea materialelor 

ce înglobează valori mari, evacuarea materialelor combustibile din calea de 

propagare a incendiului; 

h) se va avea o atenţie sporită în cazul evacuărilor atât de personal cât şi de material; 

acestea se vor face în locuri special stabilite, în afara spaţiilor unde s-ar putea 

propaga incendiul, dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie ; 

i)   acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare, hidranţi, 

instalaţii/ speciale) din dotarea spaţiilor afectate ; 

j) se va avea o atenţie sporita in cazul acţiunilor efectuate simultan (ex.: evacuare 

persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie), ordinea înscrisă 

este cea a priorităţilor. 

4. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care este 

necesar ca 70% din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce 

nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Aceștia din urma vor repeta testarea 

până vor fi declarați apți din punct de vedere al cunoștințelor minime în domeniul 

apărării împotriva incendiilor. 

 

B. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCĂ : 

1. Durata instructajului nu va fi mai mic de 8 ore. 

2. Categorii de personal care participă la instruire : 

a) noii angajaţi la muncă (contract de muncă, convenţie civilă, etc.); 

b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta ; 

c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri ; 

d) elevi, studenţi aflaţi în practică. 

3. Conţinutul instructajului : 
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a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor şi 

produselor utilizate la locul de muncă ; 

b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/ sau explozie specifice locului de 

muncă, măsuri de prevenire a acestora; 

c) descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de 

siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la cele de prevenire a 

incidentelor şi avariilor tehnologice ; 

d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie 

specifice; 

e) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, 

aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor; 

f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea 

persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. 

4. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări, la care sunt necesare 70% 

din răspunsuri să fie corecte. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de 

cunoştinţe. 

   

C. INSTRUCTAJUL PERIODIC : 

1. Având în vedere specificul activităților desfășurate în cadrul Primăriei Comunei Pesac, conform 

prevederilor art. 26 al O.A.P. nr.712/2005, stabilesc următoarele intervale de timp pentru 

efectuarea instructajelor periodice : 

a) personalul tehnic – administrativ: Primar, Viceprimar, Secretar comună, funcționari 

publici (cu diverse atribuții: contabil, agricol, lucrător social, casier, impozite și taxe 

etc.) și personal contractual (consilier personal primar, referent probleme romi, 

referent cultural etc.) va fi instruit – trimestrial ; 

b) personalul de execuție (îngrjitor, magaziner, muncitor etc.) va fi instruit – lunar; 

c) personalul de execuție sau operativ care sprijină serviciile de urgenţă și care este 

nominalizat în echipa de primă intervenție, precum și personalul din cadrul 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac vor fi instruiți – lunar. 

d) Personalul nominalizat în echipa de primă intervenție va fi actualizat lunar. 

Componența echipelor de primă intervenție se stabilește de șeful locului de muncă. 

2. Durata instructajului periodic va fi de minim 2 ore. 

3. Instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri : 

a) când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă ; 

b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; 

c) la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate 

naturală, avarie); 

d) când au apărut modificări legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau 

conexe acestuia. 

4. Tematica şi graficele anuale de instruire vor fi anexate la prezenta dispoziție. 

 

D. INSTRUCTAJUL PE SCHIMB: 

1. Durata instructajului pe schimb va fi de minim 15 minute. 

2. Categoria de personal care va efectua instructajul pe schimb se nominalizează de fiecare 

conducător de loc de muncă care necesită acest tip de instructaj. 

3. Obligatoriu se va face la locurile cu risc foarte mare de incendiu şi opţional la locurile cu risc 

mare de incendiu. 

4. Tematica de instruire pentru instructajul pe schimb va cuprinde cel puțin, atenţionarea 

salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri  PSI care trebuie urmărite, 

ţinându-se seama de constatările din tura anterioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care 

se execută pe timpul schimbului respectiv. 

 

E. INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRĂRI PERICULOASE : 
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1. Durata instructajului special pentu lucrări periculoase va fi de minim 15 minute. 

2. Instructajul special pentu lucrări periculoase se execută la următoarele tipuri de lucrări : 

a) lucrări de sudare ; 

b) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără ; 

c) lucrări care pot provoca scântei mecanice ; 

d) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt-circuite ; 

e) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului ; 

f) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare 

electrice ; 

g) lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau 

neutilizabile ; 

h) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor 

tehnologice, cazanelor, etc.) ; 

i) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc 

foarte mare de incendiu sau oprirea acestora ; 

j) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze 

inflamabile sau explozive ; 

k) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au 

fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile, etc. ; 

l) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. 

 

F. INSTRUCTAJ LA CONVERSIA PROFESIONALĂ : 

1. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă se va prelucra 

numai unele aspecte din cadrul instructajului specific locului de muncă, care se consideră 

necesare noilor sarcini. 

2. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi 

agent economic sau al aceleiaşi instituţii, se vor respecta prevederile instructajului specific 

locului de muncă. 

3. În cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau a altei 

instituţii, acestea se consideră nou angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute 

de prezenta dispoziție. 

  

G. INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA INSTITUȚIEI : 

1. Durata instructajului pentu personalul din afara instituției va fi de minim 15 minute. 

2. Persoanele care participă sunt : 

a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii ; 

b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service ; 

c) conducătorii auto şi mijloacele pentru transportul materialelor periculoase ; 

d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. 

e) vizitatori în grup de minim 5 persoane. 

3. Instructajul pentru personalul din afara instituției se efectuează, de regulă, de personalul tehnic 

cu atribuții în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful de serviciului pentru situații 

de urgență sau de conducătorul locului de muncă în care este prevăzut un asemenea instructaj. 

4. Tematica instructajului de instruire pentru personalul din afara instituției va cuprinde cel puțin 

următoarele : 

a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de 

persoane  prevăzute la art.3 litera A punctul 2 literele a) şi b) ; 

b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru 

persoanele prevăzute la art.3 litera A punctul 2 literele c) şi d) ; 

c) prezentarea unei proceduri special întocmite asupra principalelor reguli de prevenire a 

incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în 

anumite locuri de pe traseul parcurs. 



6 

 

d) consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop, 

care  să conţină problematica prezentată, însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi  

semnătura persoanelor instruite. 

  

 Art.4. Înregistrarea și confirmarea instructajului : 

A. Fişa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență va fi utilizată pentru : 

1. instructajul introductiv general ; 

2. instructajul la locul de muncă ; 

3. instructajul periodic ; 

4. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) ; 

5. instructaj la conversia profesională. 

B. Registru de predare-primire a schimbului va fi utilizat pentru : 

1. instructaj pe schimb ; 

2. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz). 

C. Procese verbale de instruire vor fi utilizate pentru : 

1. instructaj pentru persoanele din afara instituției; 

2. instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz). 

  

 Art.5. Prezența salariaţilor la instructaj va fi asigurată de conducerea instituției. 

 

 Art.6. Prin prezenta dispoziție își încetează valabilitatea orice dispoziție anterioară cu privire 

la efectuarea instructajelor privind situațiile de urgență, precum și orice prevederi contrare. 

 

 Art.7. Conform contractului de prestări servicii, activitatea de instruire este coordonată de 

domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, 

reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L., împreună cu :  

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de coordonator al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul din cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Pesac și în calitate de Inspector 

Protecție Civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

 Art.8. Pentru a se asigura executarea instructajelor, domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu 

atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L., 

va colabora cu cel puțin 48 de ore înainte prin :  

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de coordonator al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru personalul din cadrul Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Pesac și în calitate de Inspector 

Protecție Civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

 Art.9. În data și la locul de desfășurare al instructajului, beneficiarul prin persoanele 

desemnate (departamentul Resurse umane), asigură datele de personal  și imprimatele necesare. 

 

 Art.10. Personalul din cadrul administrației Primăriei Comunei Pesac, prin domnul Lungu 

Mihail având funcția de Viceprimar și/sau domnul Nedin Vasile-Petru având funcția de persoană cu 

atribuții delegate de coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac pentru 

personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei 

Pesac și în calitate de Inspector Protecție Civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac, va oferi 

informațiile privind modificările organizatorice și de personal din cadrul instituției, ori de câte ori 

acestea apar. 
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 Art.11. Fișele de instruire se întocmesc conform modelului prevăzut de art.46 din O.A.P. 

nr.712/2005. 

 

 Art.12. Conducătorii locurilor de muncă din cadrul Primăriei Comunei Pesac au următoarele 

răspunderi, conform art.48 și art.50 din O.A.P. nr. 712/ 2005: 

a) să semneze fișele de instruire după ce au efectuat instruirea și să verifice existența semnăturilor 

(semnătura celui instruit, semnătura celui care a efectuat instruirea, semnătura celui care a 

verificat); 

b) să păstreze fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul din 

subordine. 

  

 Art.13. Activitatea de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, este obligație de serviciu. 

 

 Art.14. Prevederile acestei dispoziții a Primarului Comunei Pesac se aduc la cunoştinţa 

persoanelor nominalizate în prezenta dispoziție. 

 

 Art.15. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 

 Art.16. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru în calitate de persoană cu atribuții delegate de 

coordonator al Serviciului Voluntar al comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 

 
 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

       TOMA CORNEL                                                  Secretar Comună,   

                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind organizarea și responsabilitățile pe linie de P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac                            

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.17 lit.a din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind aprobarea 

Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile O.A.P. nr.712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea 

salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 Art. 1. În baza  art.19 lit.a din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art.5 și art.17 din O.A.P. nr.163/2007 

pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, pentru organizarea activităţii 

de apărare împotriva incendiilor, pe categorii de activităţi, se stabileşte următorul personal: 
  

 1. Pentru stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, conform art. 6 al O.A.P. nr.163/ 2007, se 

numește: domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac. 

 2. Pentru elaborarea actelor de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor din cadrul 

Primăriei Comunei PESAC și al SPCLEP Pesac, potrivit art.17 al O.A.P. nr.163/ 2007, se 

desemnează: domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor, reprezentant al Primăriei Comunei Pesac. 

 3. Pentru aprobarea actelor de autoritate emise în cadrul Primăriei Comunei Pesac, se 

numește: domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac. 

 4. Pentru difuzarea, afișarea actelor emise și aprobate în cadrul Primăriei Comunei PESAC 

și al SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Doamna Selejan Lucia, având funcția de inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 5. Pentru Organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă în cadrul Primăriei 

Comunei PESAC și al SPCLEP Pesac conform art.23 al O.A.P. nr.163/2007, se numesc 

şefii locurilor de muncă, astfel : 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac; 

b) Domnnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac. 
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 6. Pentru planificarea/executarea de controale proprii, din cadrul Primăriei Comunei Pesac 

și al SPCLEP Pesac, conform art.149 – 151 din O.A.P. nr.163/2007, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Domnul Jinaru Adam, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L. 

 7. Pentru analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor, conform art.151 - 

153 din O.A.P. nr.163/2007, pentru Primăria Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se desemnează: 

domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență Pesac. 

 8. Pentru elaborarea de programe de optimizare din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 9. Pentru asigurarea respectării criteriilor de instruire din cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac, conform O.A.P. nr.712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, se 

desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Domnul Jinaru Adam, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L. 

 10. Pentru asigurarea cerințelor de atestare, avizare, autorizare, agrementare, pentru 

activitățile, materialele sau instalațiile utilitare din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 11. Pentru realizarea unui sistem operativ de observare/anunțare incendiu atât pe plan 

intern, cât şi la 112, pentru Primăria Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, având funcția de Șef serviciu voluntar situații de 

urgență și Inspector protecție civilă în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 12. Pentru asigurarea funcţionării la parametrii tehnici a instalațiilor şi mijloacelor tehnice 

de apărare împotriva incendiilor, pentru Primăria Comunei Pesac se desemnează: 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 
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 13. Pentru analiza evenimentelor produse/concluzii/măsuri, pentru Primăria Comunei Pesac 

și SPCLEP Pesac, se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 14. Stabilirea răspunderilor în situația unor contracte/convenții, pentru Primăria Comunei 

Pesac și SPCLEP Pesac se desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac. 

 15. Pentru asigurarea formularelor tipizate necesare Primăriei Comunei Pesac, se 

desemnează: 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de Primar al Comunei Pesac ; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Domnul Jinaru Adam, în calitate de Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii 

și stingerii incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L. 

 16. Echipa de primă intervenție pentru Primăria Comunei Pesac și SPCLEP Pesac este 

formată din lucrători, după cum urmează: 

a) Domnul Lungu Mihail – Șef echipă de primă intervenție; 

b) Domnii Bercea Cristian și Iuhasz Daniel – acționează cu stingătoare; 

c) Domnii Nedin Vasile-Petru și Bogdan Viorel-George  – evacuează persoanele; 

d) Domnii Bercea Cristian și Iuhasz Daniel – evacuează bunurile materiale; 

e) Domnul Nedin Vasile-Petru – anunță 112 ; 

f) Domnul Miloș Liviu – întrerupe curentul electric. 
 

 Art.2. Activitatea de apărare împotriva incendiilor în cadrul Primăriei Comunei Pesac și 

SPCLEP Pesac este obligație de serviciu. 

 

 Art.3. Prezenta dispoziție a Primarului Comunei Pesac se aduce la cunoştinţa persoanelor 

nominalizate în prezenta dispoziție. 

 

 Art.4. Cu data prezentei își înctează aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

 

 Art.5. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Persoanelor nominalizate la art.1 pct.6 și pct.16 din prezenta dispoziție; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 
 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

       TOMA CORNEL                                                  Secretar Comună,   

                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind stabilirea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și a atribuțiilor salariaților  

din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac                           

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.23 lit.c și ale art.33 din Ordinul Administrație Publică nr.163/2007 privind 

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 

 Art.1. Se stabilesc, prin prezenta dispoziție, instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor și 

atribuții ale salariaților Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac la locurile de muncă. 

 

Art.2. Se stabilesc instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru următoarele locuri de 

muncă: 

a) birouri administrative; 

b) magazii; 

c) curți interioare; 

d) centrala termică; 

e) locul de executare a lucrărilor cu foc deschis. 

 

 

Cap. I. Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor 

 
Art.3. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind următoarele : 

a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor conform reglementărilor legale în vigoare ; 

b) obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor ; 

c) regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor 

potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, 

întreţinere, oprire şi punere în funcţiune ; 

d) evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie ; 

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, 

traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a 

acestora. 
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 Art.4. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de şeful sectorului de 

activitate, instalaţie, secţie, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să 

îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de conducător. 

 

Art.5. Șefii locurilor de muncă care elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor 

sunt : 

a) Domnul Toma Cornel, având funcția de primar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Lungu Mihail, având funcția de viceprimar al Comunei Pesac; 

c) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Pesac; 

d) Domnul Jinaru Adam, Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii 

incendiilor, reprezentant al S.C. SAFETY LABOUR S.R.L. 

 

Art.6. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, la fiecare loc de muncă. 

 

Art.7. Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la 

cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor. 

 

Art.8. Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucţiunile de apărare 

împotriva incendiilor au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le aplice. 

 

Art.9. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează în caz de modificări, 

modernizări, dezvoltări, reprofilări ale activității, precum şi la apariţia unor noi reglementări. 

 

Art.10. Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data 

întocmirii/ reviziei şi data aprobării. 

 

Cap. II. Atribuțiile salariaților la locurile de muncă 
 

Art.11. (1) Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale: 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă,  sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, conform instrucțiunilor date de 

șeful locului de muncă; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi  instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. 

     (2) Obligaţiile Primarului și Viceprimarului Comunei Pesac, ale cadrului tehnic PSI, ale 
utilizatorilor pentru Primăria Comunei Pesac, precum și ale salariaților Primăria Comunei Pesac sunt 

prevăzute în Anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 
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     (3) Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru Primăria Comunei Pesac se 

regăsesc în Anexa nr.5, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

       (4) Sinteza din instrucțiuni, care se afișează conform art. 33 alin.4 din Ordinul Administrație 

Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, constituie 

Anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta dispoziție 

 

 

Cap. III. Dispoziții finale 

 
Art.12. Pe baza prezentei dispoziții, fiecare șef al locurilor de muncă precizat la art.5 din 

prezenta dispoziție are obligația ca în decurs de 30 de zile de la comunicare, să întocmească și să supună 

verificării cadrului tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor instrucțiunile de apărare 

împotriva incendiilor și sarcinile pe linie de protecție civilă ce revin personalului la fiecare loc de 

muncă. 

 

 Art.13. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Viceprimarului comunei Pesac; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul profesional. 

 

 

 

 
 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

       TOMA CORNEL                                                  Secretar Comună,   

                                             DUMITRAŞ ANGELICA 
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        ANEXA NR. 1 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

 

Obligaţiile Primarului si Viceprimarului COMUNEI PESAC 
 

 

Art. 1. - Conducătorul unității (PRIMARUL/VICEPRIMARUL) au următoarele obligaţii principale : 

 

a) să stabilească, prin dispozitii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea 

împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la 

cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;  

b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;  

c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să 

asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a 

autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori 

utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;  

d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva 

incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să 

obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;  

e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;  

f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele 

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: 

proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi 

mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele 

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;  

g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin 

salariaţilor la locurile de muncă;  

h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare 

împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin 

indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;  

i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă 

privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu 

un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea 

incendiilor;  

j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora 

în orice moment;  

k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate 

de acesta;  

l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva 

incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;  

m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;  

n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru 

apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din 

existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea 

primului ajutor;  

o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile 

şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, 

manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;  



5 

 

p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi 

mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită 

acestuia raportul de intervenţie;  

q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate 

conform legii;  

r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.  

 

Art. 2. - Pentru indeplinirea atributiilor in conformitate cu art. 6 din Ordinul 163/ 2007 stabileste 

persoane sau incheie contracte de prestari servicii cu persoane fizice/ juridice atestate conform legii. 

 

Art. 3. - Raspunde si conduce activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin structurile 

subordonate. 

 

Art. 4. - Atributii sefi loc munca : 

1. Completarea si actualizarea evidentei personalului subordonat  

2. Studierea si insusirea  actelor de autoritate emise de conducator 

3. Studierea si insusirea prezentelor atributii 

 

Art. 5. - Instruirea : 

 desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii ; 

 desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a instruirii ; 

 asigurarea participarii angajatilor la instruire si exercitii practice conform planificarii ; 

 aducerea la cunostinta pe baza de semnatura a continutului acestor acte de autoritate in partile 

ce le privesc personalului din subordine ; 

 Instruirea periodica- 1/ 3/ 6/ 12 luni a personalului din subordine ; 

 Verificarea fiselor de instruire , sa fie completate corect cu toate datele din formular, data 

instruirii si testele effectuate ; 

 Prelucrarea  legislatiei  primite  pentru  instruire ; 

 Prelucrarea procedurii trimestriale de instruir ; 

 Semnarea fisei de instruire la rubrica : persoana care a instruit ; 

 Verificarea semnarii de catre angajat a fisei de instruire la rubrica : persoana instruita. 
 

Art. 6. - Exercitii interventie : 

 Executarea   lunara, practica de exercitii de prima interventie cu personalul  nominalizat  

 Completarea evidentei exercitiilor desfasurate, cu semnatura personalului participant   
 

Art. 7. - Organizare interventie : 

1. Organizarea  interventiei  pe  locul  de  munca, respectiv ; 

2. Prezentarea semnalului de alarmare -  voce, sirena ; 

3. Precizarea numarului telefon operativ – 112 ; 

4. Prezentarea locului de amplasare a stingatoarelor, hidrantilor interiori, buton de 

semnalizare ; 

5. Ce executa fiecare angajat in caz de alarma ; 

6. Traseele de evacuare – prezentarea cailor si usilor de evacuare ; 

7. Locul de adunare- a personalului evacuate- se prezinta locul de adunare ; 

8. Cine face prezenta- se nominalizeaza persoana cu aceasta obligatie ; 

9. Semnarea in tabelul cu personalul participant  la exercitiu / lunar ; 

10. Afisarea ORGANIZARII APARARII PE LOCUL DE MUNCA / PLANUL CU 

ORGANIZAREA  EVACUARII. 
 

Art. 8. - Control intern : 

1. executarea de controale interne conform planificarii ; 
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2. Inscrierea in procesul - verbal de control  propriu / anexat/ a constatarilor ; 

3. Verificarea stingatoarelor /lunar- aspect, valabilitate ; 

4. Verificarea marcajelor/ lunar- semne conventionale ; 

5. Verificarea respectarii locurilor de fumat de personal si angajati- stabilire loc, marcare, 

amenajare. 

 

Art. 9. - Atributii specifice conform Ordinului nr.163/2007 : 

1. Verificarea  la teminarea programului, scoaterii din functiune a aparatelor sau consumatorilor; 

2. Intocmirea si transmiterea notelor de control la punctul de lucru : 

 asigurarea apararii impotriva incendiilor cand activitatea este intrerupta ; 

 colectarea, depozitarea si neutralizarea organizata a deseurilor ; 

 delimitarea, marcarea si dotarea locurilor special amenajate pentru fumat ; 

 prezentarea fisei obiectivului  LA SOLICITAREA reprezentantilor ISU; 

 prezentarea la sediu in forma scrisa a propunerilor pentru  remedierea neregulilor  si pentru 

efectuarea analizei periodice a capacitatii de aparare impotriva incendiilor; 

 asigurarea functionarii sistemului de alarmare a incendiului - comunicarea inexistentei sau 

nefunctionarii acestui sistem; 

 marcarea  locurilor unde este interzisa folosirea focului deschis; 

 respectarea regulii de  interdictie a depozitarii produselor de lichide inflamabile, altfel decat 

prevederilor normelor in vigoare; 

 mentinerea  deblocata a cailor de acces  a autospecialelor; 

 mentinerea  deblocata a accesului la instalatiile si mijloacele de stingere si interventie; 

 anuntarea cu 30 de zile inaintea datei de expirare a mijloacelor de prima interventie; 

 afisarea la loc vizibil a-instructiunilor de aparare, organizare a primei interventii si 

organizarii apararii pe locul de munca, planului de evacuare; 

 actualizarea datelor in situatia existentei modificarilor in structura de persona; 

 marcarea cu sistem luminos a acestor cai de evacuare; 

 asigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate incendiu; 

 folosirea  sistemelor, utilajelor, aparatelor numai in conditii tehnice corespunzatoare; 

 desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

 desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

 completarea registrului de control a instalatiilor. 

 

Comportament în caz de incendiu 
Păstraţi-vă calmul 

1. Anunţaţi incendiul 

 

Telefon pompieri : 112 

Telefon salvare :   112 

CINE anunţă? 
CE s-a întâmplat? 

UNDE s-a întâmplat? 

2. Evacuarea în siguranţă 

 

 
Salvaţi persoanele aflate în pericol 
Urmaţi căile de evacuare marcate 

Fiţi atenţi la indicatoare 
 

3. Stingeţi incendiul 

 

Utilizaţi stingătoarele 
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        ANEXA NR. 2 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

 

Obligaţiile Cadrului tehnic PSI 

 
 

Art. 1. - Obligatiile generale ale cadrului tehnic PSI : 

a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;  

b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;  

c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de 

apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva 

incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;  

d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea 

încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, 

în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;  

e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  

f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum 

şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;  

g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

în îndeplinirea atribuţiilor.  

 

Art. 2. - Indeplineste atributiile prevazute de art. 5 din O.A.P. nr.163 / 2007 privind organizarea apararii 

impotriva incendiilor, astfel : 

a) stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

b) elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: dispozitii, dispoziţii, hotărâri şi altele 

asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

c) elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea 

împotriva incendiilor; 

d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; 

e) planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi 

înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 

f) analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

g) elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; 

h) îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, 

agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare; 

i) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare 

în cazul producerii unui astfel de eveniment; 

j) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor; 

k) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu; 

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a 

factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; 

m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de 

contracte/convenţii; 

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire 
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        ANEXA NR. 3 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

 

Obligațiile utilizatorului pentru Primăria Comunei PESAC și SPCLEP Pesac 
 

Art. 1. - Utilizatorul are următoarele obligaţii principale : 

a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, 

conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz ; 

b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea 

împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, 

producător sau importator ; 

c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează 

sau le desfăşoară ; 

d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial 

al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al 

unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare ; 

e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice 

defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.  

Art. 2. - Locul de adunare in caz de evacuare: este parcarea din fata obiectivului si semnalizat 

corespunzator (conform marcajului de mai jos). 

 
LOC DE 

ADUNARE IN 
CAZ DE 

EVACUARE 
 

Art. 3. - Informarea pompierilor : pompierii sunt întâmpinaţi de Prinar si Viceprimar (reprezentantul 

acestora), care îi informează cu privire la : 

a) numărul şi locurile posibile din magazin unde mai sunt persoane ; 

b) situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare ; 

c) locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia ; 

d) alte date solicitate de forţele de intervenţie. 

Art. 4. - Fiecare salariat  trebuie să ştie : 

 

 
1. UNDE SE GĂSESC STINGĂTOARELE. 

2. CUM SE UTILIZEAZĂ ACESTEA. 
3. CE TIP DE STINGĂTOR ESTE PROPRIU FIECĂRUI TIP DE INCENDIU. 

3. CE TACTICĂ DE STINGERE TREBUIE UTILIZATĂ. 
 

 

Art. 4. Masuri specifice pentru situatii de urgenta : 

1. INFORMAŢI-VĂ UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE ! 
2. CITIŢI INDICAŢIILE DE FOLOSIRE – PE CÂT POSIBIL CHIAR ACUM ŞI 

NU ABIA ATUNCI CÂND S-A PRODUS INCENDIUL ! 
3. PARTICIPATI LA EXERCIŢIUL PRACTIC ÎN CAZ DE INCENDIU ! 
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        ANEXA NR.4 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

Obligațiile salariaților Primăriei comunei PESAC și ai SPCLEP Pesac  
 

Art. 1. - Sefii locurilor de munca au, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale : 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub 

orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz ; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi 

echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau 

de conducătorul instituţiei, după caz ; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi 

instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor ; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca 

fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile 

de apărare împotriva incendiilor ; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea 

realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor ; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei 

oricărui pericol iminent de incendiu ; 

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, 

referitoare la producerea incendiilor.  

      Art. 2. - Pentru organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, au urmatoarele 

responsabilitati : 

A) Prevenirea incendiilor  - să ia in evidenta :  

- materialele si dotarile tehnologice cu pericol de incendiu ; 

- Sursele probabile de aprindere ; 

- Mijloacele care pot genera incendii ; 

- Masurile de prevenire specifice. 

B) Interventia pentru stingerea incendiilor : 

- mijloace de alarmare a personalului si fortelor specializate si a managerului 

- mijloacele de prima interventie si de salvare a personalului 

- componenta echipei salvare- evacuare / schimburi si / zile de lucru 

- organizarea interventiei / nominalizare persoane incluse si activitati 

C) Pentru interventia la locul de munca : 

a) alarmarea personalului de la locul de munca ; 

b) anuntarea evenimentului la conducere si la 112 ; 

c) coordonarea salvarii personalului conform planuluide evacuare ; 

d) dispune intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze ; 

e) conduce actiunea de prima interventie cu mijloacele din dotare ; 

f) organizeaza evacuarea bunurilor aflate in pericol ; 

g) ia masuri de protectia personalului de interventie impotriva efectelor incendiului ; 

h) verifica prezenta personalului evacuat corelata cu personalul aflat la lucru in ziua respectiva; 

i) organizeaza verificarea  locurilor in care pot aparea focare noi sau unde se poate propaga 

incendiul. 

Art. 3. - Pentru interventia pe locuri de munca nominalizarea persoanelor se face pe schimb de 

activitate, in timpul si in afara programului de lucru si penrtu zilele de repaus sau sarbatori legale. 

Art. 4. - Pentru situatia in care activitatea normala este intrerupta (noaptea, zile nelucratoare, sarbatori 

legale, etc.) ia masuri de aparare impotriva incendiu mod obligatoriu. 
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        ANEXA NR. 5 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

 

Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor pentru Primăria Comunei PESAC și 

SPCLEP Pesac 
 

 

Art. 1. - Este interzisa exploatarea utilajelor si instalatilor electrice in urmatoarele situatii : 

1. fara sa aiba protectiile, izolarile sau separatiile necesare, precum si legarea la pamant si la nulul de 

protectie ; 

2. daca sunt amplasate la distante necorespunzatoare fata de materiale sau substante combustibile ; 

3. daca sunt incarcate peste sarcina admisibila ; 

4. cu improvizatii sau defectiuni ; 

5. cu incalziri ale lagarelor sau carcaselor peste temperatura admisa ; 
 

Art. 2. - Accesul si interventia la tablourile de distributie, comanda si automatizare este permis numai 

personalului autorizat. 
 

Art. 3. - Se interzice amplasarea oricaror materiale sau utilaje in imediata apropriere a tablourilor 

electrice. 
 

Art. 4. - Orice defectiune a instalatiilor electrice se remediaza in cel mai scurt timp numai de catre 

personalul autorizat pentru astfel de interventii. 
 

Art. 5. - ZONA DE LUCRU este dotata cu urmatoarele mijloace tehnice PSI : 

 Instalatie de protectie impotriva traznetului ; 

 Stingatoare : 
 

EXISTENT STINGATOARE DE PRIMA INTERVENTIE 

Tip 
stingator 

P 6 P 50 

Nr. buc 20 1 
 

Art. 6. - Stingatoarele sunt  repartizate dupa cum urmeaza : 
 

REPARTIZARE STINGATOARE DE PRIMA INTERVENTIE 

Nr. 
crt 

DENUMIREA SPAŢIULUI CE 
SE DOTEAZĂ 

Numar de 
ordine 
acordat 

TIP STINGĂTOR 

P 6 P 50 

1. Spatii de birouri primarie 1 – 6 6 -- 

2. Centrala termica 7 1 -- 

4. 
Scoala Gimnazială „Maria 
Brindea” PESAC 

8 – 17 10 -- 

5. Gradinița P.N. PESAC 17 – 19 3 -- 

6. 
Scoala Gimnazială „Maria 
Brindea” PESAC 

20 -- 1 

 

Art. 7. - Salariatii trebuie sa cunoasca : 

1. unde sunt amplasate stingatoarele ; 

2. cum se utilizeaza : 

a) in cazul folosirii stingatorului portabil tip P6 : 

- se trage inelul de siguranta ; 

- se apasa manerul declansator. 
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Art. 8. - Masurile tehnico-organizatorice pe linie PSI : 

1. intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice fara defectiuni si improvizatii ; 

2. executarea lucrarilor cu foc deschis cu respectarea prescriptiilor tehnice specifice (Permis de lucru 

cu foc) ; 

3. verificarea periodica a mijloacelor de prima interventie ; 

4. instruirea periodica, teoretica si practica a salariatilor ; 

5. executarea periodica unor exercitii practice de stingere cu salariatii. 

  

Art. 9. - Reguli si masuri de prevenire si stingere incendiu specifice activitatii de transport, manipulare, 

depozitare : 

1. Se interzice folosirea focului deschis si a  incalzirii cu surse cu foc deschis (resouri, radiatoare, 

etc.). 

2. Executarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta 

pericol de incendiu se realizeaza doar cu aprobarea si reglementarea scrisa a Managerului de 

zona (dispozitie, dispozitie) privind modul de executare, pe baza permisului de lucru cu foc. 

3. Reglementarea fumatului : 

a) este interzis fumatul in spatiul de lucru , in birouri sau in grupurile social-sanitare ; 

b) locurile stabilite pentru fumat sunt marcate si semnalizate “LOC PENTRU FUMAT”, fiind 

prevazute cu scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant ; 

c) scrumierele se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile 

din apropiere (draperii, jaluzele, etc.) ; 

d) depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile este interzisa ; 

e) aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa ; 

f) nu este permis fumatul in exteriorul cladirii magazinului la o distanta mai mica de 40 m fata 

de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, rastel butelii GPL, 

etc) sau la o distanta mai mica de 10 m fata de locurile in care exista materiale solide 

combustibile (lemn, hartie, carton, etc.). 

4. Accesul mijloacelor si al persoanelor pentru interventiile operative in caz de incendiu, trebuie  

sa fie asigurat in permanenta la toate : 

a) spatiile magazinului ; 

b) instalatiile tehnologice si anexe ; 

c) depozite inchise (receptie marfa) si deschise (drive-in) ; 

d) instalatiile, aparatele si mijloacele PSI, precum si punctele de comanda ale acestora (centrala 

si butoanele de semnalizare a incendiilor, statia de pompe incendiu, hidranti de incendiu, 

stingatoare, posturi telefonice, etc.); 

e) dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu (trape de 

evacuare a fumului si gazelor fierbinti, etc.) ; 

f) tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si 

iluminat de siguranta si la sursele de rezerva care sunt destinate sa alimenteze receptoarele 

electrice cu rol in caz de incendiu. 

5. Caile de acces, de evacuare si de interventie trebuie mentinute, in orice anotimp, practicabile si 

curate. Blocarea cailor de acces, de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea 

sau inaltimea libera de circulatie stabilita ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie, 

precum si modificari la acestea, prin care se inrautateste situatia initiala, sunt interzise. 

6. Sistemul de inchidere a usilor de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea cu 

usurinta a acestora in caz de incendiu.  

7. Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protectie, 

cele de actionare a trapelor, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor 

tampon vor fi in permanenta in stare de functionare. 

8. Caile de acces, de evacuare si de interventie sunt marcate cu indicatoare de securitate, astfel 

incat traseele acestora sa poata fi recunoscute cu usurinta, atat ziua cat si noaptea, de persoanele 
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care le utilizeaza in caz de incendiu. 

9. Este interzisa amplasarea pe caile de evacuare a usilor false, draperiilor si oglinzilor care pot 

deruta persoanele ce se evacueaza in caz de incendiu. 

10. Colectarea deseurile si reziduurile combustibile  se face ritmic, obligatoriu la terminarea fiecarui 

schimb si se depun in locurile destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la locurile de 

munca sa fie in permanenta curatenie. 

11. Se colecteaza : 

a) pulberile, rumegusul si talasul si alte deseuri combustibile depuse pe pardoseli 

b) maculatura de birotica 

c) scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, etc 

d) ambalajele care prezinta pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton, etc) 

12. Deseurile usor inflamabile (ambalaje din carton, materiale plastice) vor fi  indepartate din 

incaperi si depozitate in zona de siguranta, respectiv in containerele pentru deseuri.  

13. Pe timpul transportului, manipularii si depozitarii produselor sau substantelor combustibile, se 

va tine seama de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitatea acestora cu substantele de 

stingere, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa se propage incendiul.  

14. Produsele si substantele combustibile se transporta, se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje 

adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator - in vederea identiticarii riscurilor de incendiu 

si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere ori de neutralizare adecvate  
 

Art. 10. - Reguli privind activitatea de transporturi rutiere si conditiile de parcare : 

1. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcarea 

unitatii   este strict interzisa. 

2. In inventarul autovehiculului trebuie sa se gaseasca stingatorul, iar in cazul autovehiculelor care 

transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase, cite doua stingatoare, precum si lada sau 

sac cu nisip, o patura groasa si o lopata pentru imprastierea nisipului.  

3. Se interzice pleearea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt 

amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pc drumurile 

publice. 

4. Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului, 

iluminarea la remedierea sau alimentarea cu combustibil efectuate pe timpul noptii.  

5. Parcarea autovehiculelor se face numai in locurile marcate, astfel incit sa se pastreze spatii]e 

necesare pentru interventie rapida in caz de incendiu. Pe platforma de parcare se vor intretine 

marcajele spatiilor destinate dispunerii autovehiculelor. 

6. Se interzice introducerea in parcare a autoturismelor care : 

a) sunt incarcate cu substante explozibile (ori lichidc) combustibile sau usor inflamabile ; 

b) au fisuri, sparturi sau sunt fara busoane la rezervoarcle de combustibil ; 

c) prezinta scurgeri de combustibil ; 

d) au motoare sau tevi de esapament supraincalzite ori fara toba de esapament ; 

e) au instalatia electrica defecta.  

7. In cazul deversarii accidentale a carburantilor sau lubritiantilor pe pardoseala, petele se acopera 

cu nisip. Nisipul imbibat se evacueaza imediat in afara parcajului in locuri fara pericol de 

incendiu.  

8. Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate conform legii,  pot 

circula pe drumurile publice numai daca sunt omologate pentru clasele de periculozitate a 

matcrialelor respective si echipate cu mij]oace adccvate pentru stingerea incendiilor.  

9. Traseele si programcle admise pentru circulatia mijloacelor auto care transporta marfuri 

periculoase, locurile in care se permite stationarea sau parcarea acestora, precum si conditiile 

privind amenajarea parcajelor si dotarea acestora cu mijloace de prevenire si stingere a 

incendiilor se stabilesc prin reglementari specifice si dispozitii interne.  

10. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase in parcaje sau 

garaje publice ori in apropierea cladirilor publice si de locuit este strict interzisa.  
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Art. 11. - Reguli privind activitatea de interventie, salvare si acordare a primului ajutor : 

1. Este obligatorie cunoasterea de catre fiecare angajat a urmatoarelor reguli referitoare la evacuarea 

persoanelor  :  

a) cunoasterea planului de evacuare aprobat ; 

b) mentinerea in stare de functionare, pe tot timpul desfasurarii activitatii,  a usilor de pe toate 

traseele de evacuare si interventie in caz de incendiu ; 

c) caile de evacuare se mentin permanent curate si libere de marfuri sau obstacole ; 

d) se numesc persoane care sa asigure supravegherea pe timpul evacuarii, precum si  indrumarea 

evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu. 

2. In cazul constatarii producerii unui incendiu se va actiona butonul de alarma cel mai apropiat 

(marcat distinct deasupra usii hidrantilor sau in locurile destinate), prin spargerea geamului de 

protectie si apasarea butonului, sau daca se afla la prea mare distanta se va anunta imediat prin 

telefon, indicand locul exact.  
 

Art. 12. - Stingerea incendiilor provocate la instalatiile alimentate cu combustibili lichizi sau gazosi, 

comporta urmatoarele actiuni:  

1. Se inchide imediat ventilul (robinetul) de alimentare; daca s-au aprins gazele sau lichidul 

eombustibil chiar pe la ventil sau la regulatorul de presiune, operatia de inchidere se va face cu 

mana infasurata intr-o carpa .umeda,  pentru evitarea arsurilor. 

2. In cazul in care focul a cuprins elementele mai sus mentionate, acoperiti intregul loc al supapei cu 

o prelata umeda. care sa cuprinda toata partea incinsa (butelie, recipient, etc.) si actionati cu 

stingatorul, proiectind continutul lui la baza flacarilor. 

3. Daca lichidul combustibil s-a revarsat, acoperiti imediat suprafata de revarsare cu nisip sau 

pamint.  

4. Atunci când totusi s-au produs explozii, ori s-au inflamat gazele aflate intr-o incapere, dupa 

salvarea eventualelor victime, inchideti usile incaperilor unde s-a transmis incendiul, dupa care 

treceti la stingerea focarelor prin stropirea cu substanta de stingere sau prin batere cu carpe umede; 

mobilierul combustibil ce nu poate fi evacuat si este amenintat de flacari, va fi acoperit cu prelate 

umede.  
 

Art. 13. - Stingerea incendiilor la instalatiile electrice, comporta urmatoarele actiuni:  

1. Chiar daca aparent flacarile nu sunt vizibile, locul pe unde iese fumul, precum si capacul dozei 

intrerupatorului si/sau prizei care este cald,  va indica circuitul care s-a aprins (traseul incendiului).  

2. Intrerupeti imediat alimentarea cu energie electrica, prin scoaterea sigurantei de la tabloul de 

distributie si numai dupa aceea treceti la stingerea incendiului. 

3. Desfaceti capacul dozei de unde se ramifica circuitul care arde si introduceti sub presiune continutul 

stingatorului pe tubul de protectie a conductelor. 

4. Dupa stingere, este interzisa repunerea instalatiei sub tensiune pana cind circuitele nu sunt verificate 

si remediate de catre electricieni autorizati.  
 

Art. 14. - Stingerea incendiilor la autovehicule, comporta urmatoarele actiuni :  

1. Indiferent unde a izbucnit incendiul, opriti autovehiculul, daca este posibil in afara partii carosabile 

si evacuati persoanele din interior prin usile existente, iar daca acestea sunt blocate, deschideti fortat 

sau spargeti geamurile. 

2. Intrerupeti curentul prin scoaterea legaturilor de la baterie si treceti la stingerea incendiului folosind 

stingatorul din dotarea masinii sau a altor vehicule ce trec pe drum. 

3. In lipsa stingatoarelor, flacarile ce au cuprins tapiteria, cauciucurile, instalatia electrica, pot fi stinse 

cu apa, sifon, noroi, pamint, zapada, prin acoperire cu prelate, paturi, haine si chiar prin smulgere 

cind benzina scursa nu s-a aprins ; daca arderea are loc in apropierea rezervorului de benzina sau 

motorina, acoperiti-l cu carpe ude pentru a nu se incalzi.  

4. Cind s-a spart rezervorul si benzina arde sub autovehicul, impingeti masina la distanta de citiva 

metri de locul respectiv.  
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Art. 15. - Salvarea oamenilor comporta unnatoarele actiuni : 

1. Odata localizata incaperea cu incendiu, patrunderea in interior se face pe caile de acces, iar cind 

usile si ferestrele sunt blocate, patrundeti prin deschiderea fortata a acestora.  

2. Daca incaperile sunt puternic incalzite si inundate de fum, folositi echipamentul de protectie aferent, 

sau in lipsa acestuia, aplicati-va pe fata in dreptul gurii si nasului o batista umeda si mergeti aplecat, 

deoarece concentratia fumului este mai mica si temperatura mai scazuta la nivelul pardoselii.  

3. Deschideti ferestrele pentru evacuarea fumului si cautati copii in firide, sub obstacole (ei se ascund 

de frica), iar pe adulti ii veti cauta la usi, ferestre si in incaperile necuprinse de f1acari.  
 

Art. 16. - Acordarea primului aiutor se executa neintirziat pina la sosirea salvarii care trebuie chemata 

din primul moment, astfel : 

1. In caz de asfixieri sau opriri ale functionarii inimii. Asfixierea unei persoane se poate produce prin 

inhalarea in cantitate mare a gazelor rezultate pe timpul arderii, a gazelor naturale, in caz de 

electrocutare, spinzurare, inec, etc lipsa respiratiei se observa prin lipsa miscarilor caracteristice la 

respiratie ale toracelui si abdomenului.  

2. Oprirea functionarii inimii se poate produce in unele cazuri aratate mai sus, sau in stariile de soc, in 

urma traumatismelor puternice, ranirii, etc; se observa prin: bataile inimii care nu se aud la 

ascultare, pielea este palida-vinetie, victima este inconstienta si relaxata (moale). 

3. Constatarile enumerate se fac rapid deoarece oprirea respiratiei sau a functionarii inimii mai mult de 

3-4 minute, inseamna moartea victimei. 

4. De aceea treceti imediat la efectuarea respiratiei artiticiale sau a masajului cardiac, dupa cum 

urmeaza :  

a) Respiratia artificiala comporta doua situatii :  

- „respiratie gura la gura' este cea mai eticienta metoda, mai ales in situatia in care nu stim 

daca victima are sau nu fracturi, hemoragii interne; dupa ce ati deschis gura victimei si ati 

curatat-o daca este cazul de secretii, proteze dentare, inspirati adinc si lipind buzele de gura 

victimei, suflati puternic aer in plamini, tinindu-i strins nasul, pentru ca aerul sa nu iasa pe 

aceasta cale; in timp ce faceti o noua inspiratie, victima expira, operatia repetindu-se pina la 

recapatarea respiratiei victimei ; 

- 'respilratia gura la nas' se foloseste in cazul in care gura victimei este putemic inclestata sau 

gura salvatorului este mai mica; se face suf1and aer'ul prin nasul victimei careia ii acoperim 

gura cu palma in timp ce-i suflam aerul in plamini.  

b) Masajul cardiac se face pentru restabilirea functionarii inimii si se executa astfel : culcati victima 

pe spate; asezati-va lateral si puneti podul palmei in partea de jos a stemului (osul pieptului), cu 

cealalta mana deasupra primei si apasati regulat, in ritmul de 50-60 apasari pe minut, pina la 

revenirea pulsului (inima incepe sa bata).  

Observatie : cind sunteti sigur ca victima este in stop cardiac si respirator, asezati victima cu 

fata in sus, cu capul dat pe spate, punindu-i ceva sub umeri; executati-i doua insutlari in plamini 

asa cum s-a aratat mai inainte apoi faceti-i 10-12 compresiuni pe torace pina la revenirea 

pulsului si a respiratiei. Cind sunteti doua persoane, una executa respiratia artificiala, iar cealalta 

masajul cardiac, altemativ, ca in cazul unui singur salvator.  
 

LOCUL DE ADUNARE ESTE PARCAREA DIN FATA INSTITUTIEI SAU IN CURTEA 

INSTITUTIEI 
 

Art. 17. Informarea pompierilor: pompierii sunt întâmpinaţi de Primar sau de catre Viceprimar 

(reprezentantul acestora), care îi informează cu privire la : 

a) numărul şi locurile posibile din magazin unde mai sunt persoane 

b) situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare 

c) locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia 

d) alte date solicitate de forţele de intervenţi 
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        ANEXA NR. 6 
        La Dispoziția nr.149/15.10.2017 

 

 

SINTEZA DIN INSTRUCȚIUNI CARE SE AFIȘEAZĂ CONFORM art. 33, alin. (4) din O.A.P. 

nr.163/2007 

 

 

1. ATRIBUȚII GENERALE : TOTI SALARIATI DE LA LOCUL DE MUNCĂ AU OBLIGAȚIA 

CONFORM ART. 34 din O.A.P. nr.163/2007 SĂ STUDIEZE ÎN ÎNTREGIME 

INSTRUCȚIUNILE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, INSTRUCȚIUNI CARE SE 

AFLA LA ȘEFUL LOCULUI DE MUNCĂ. 

 

2. ATRIBUTII SEFI LOC MUNCA : 

a) Completarea si actualizarea evidentei personalului subordonat ; 

b) Studierea si insusirea  actelor de autoritate emise de conducator ; 

c) studierea si insusirea prezentelor atributii. 

 

3. INSTRUIREA : 

a) desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a instruirii; 

b) desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a instruirii ; 

c) asigurarea participarii angajatilor la instruire si exercitii practice conform planificarii ; 

d) aducerea la cunostinta pe baza de semnatura a continutului acestor acte de autoritate in partile ce 

le privesc personalului din subordine ; 

e) Instruirea periodica- 1 / 3 / 6 / 12 luni a personalului din subordine ; 

f) Verificarea fiselor de instruire, sa fie completate corect cu toate datele din formular, data 

instruirii si testele effectuate ; 

g) Prelucrarea legislatiei primite pentru instruire ; 

h) Prelucrarea procedurii trimestriale de instruire ; 

i) Semnarea fisei de instruire la rubrica : persoana care a instruit ; 

j) Verificarea semnarii de catre angajat a fisei de instruire la rubrica : persoana instruita. 

 

4. EXERCITII INTERVENTIE : 

a) Executarea   lunara, practica de exercitii de prima interventie cu personalul  nominalizat  

b) Completarea evidentei exercitiilor desfasurate, cu semnatura personalului participant   

 

5. ORGANIZARE INTERVENTIE : 

A) Organizarea  interventiei  pe  locul  de  munca, respectiv : 

a) Prezentarea semnalului de alarmare-  voce, sirena ; 

b) Precizarea numarului telefon operativ – 112 ; 

c) Prezentarea locului de amplasare a stingatoarelor, hidrantilor interiori, buton de semnalizare; 

d) Ce executa fiecare angajat in caz de alarma ; 

e) Traseele de evacuare – prezentarea cailor si usilor de evacuare ; 

f) Locul de adunare- a personalului evacuate- se prezinta locul de adunare ; 

g) Cine face prezenta- se nominalizeaza persoana cu aceasta obligatie ; 

h) Semnarea in tabelul cu personalul participant  la exercitiu / lunar ; 

i) Afisarea organizarii apararii pe locul de munca / planul cu organizarea  evacuarii. 

 

6. CONTROL INTERN : 

a) executarea de controale interne conform planificarii ; 

b) Inscrierea in procesul - verbal de control  propriu / anexat/ a constatarilor ; 
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c) Verificarea stingatoarelor /lunar- aspect, valabilitate ; 

d) Verificarea marcajelor/ lunar- semne conventionale ; 

e) Verificarea respectarii locurilor de fumat de personal si angajati- stabilire loc, marcare, 

amenajare. 

 

7. ATRIBUTII SPECIFICE CONFORM  ORDINULUI  Nr.163/ 2007 : 

A) Verificarea  la teminarea programului, scoaterii din functiune a aparatelor sau consumatorilor ; 

B) Intocmirea si transmiterea notelor de control la punctul de lucru : 

a) asigurarea apararii impotriva incendiilor cand activitatea este intrerupta ; 

b) colectarea, depozitarea si neutralizarea organizata a deseurilor ; 

c) delimitarea, marcarea si dotarea locurilor special amenajate pentru fumat; 

d) prezentarea fisei obiectivului  LA SOLICITAREA reprezentantilor ISU ; 

e) prezentarea la sediu in forma scrisa a propunerilor pentru  remedierea neregulilor  si pentru 

efectuarea analizei periodice a capacitatii de aparare impotriva incendiilor ; 

f) asigurarea functionarii sistemului de alarmare a incendiului - comunicarea inexistentei sau 

nefunctionarii acestui sistem ; 

g) marcarea  locurilor unde este interzisa folosirea focului deschis ; 

h) respectarea regulii de  interdictie a depozitarii produselor de lichide inflamabile, altfel decat 

prevederilor normelor in vigoare ; 

i) mentinerea  deblocata a cailor de acces  a autospecialelor ; 

j) mentinerea  deblocata a accesului la instalatiile si mijloacele de stingere si interventie ; 

k) anuntarea cu 30 de zile inaintea datei de expirare a mijloacelor de prima interventie ; 

l) afisarea la loc vizibil a-instructiunilor de aparare, organizare a primei interventii si 

organizarii apararii pe locul de munca, planului de evacuare; 

m) actualizarea datelor in situatia existentei modificarilor in structura de persona ; 

n) marcarea cu sistem luminos a acestor cai de evacuare ; 

o) asigurarea vizibilitatii indicatoarelor de securitate incendiu ; 

p) folosirea  sistemelor , utilajelor, aparatelor numai in conditii tehnice corespunzatoare ; 

q) desfasurarea instruirii personalului din subordine conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii ; 

r) desfasurarea instruirii personalului din exterior conform dispozitiei de desfasurare a 

instruirii; 

s) completarea registrului de control a instalatiilor. 

 

8. ATRIBUTII PRINCIPALE ALE SALARIATILOR : 

a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice 

formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz (amenda : 500 – 1.000 lei, Art. 

44, pct. II, lit. e) ; 

b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, 

potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul 

instituţiei, după caz; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct.II, lit.e) ; 

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor; (amenda : 1.000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit. g) ; 

d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a 

normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare 

împotriva incendiilor; (amenda : 1.000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit. g) ; 

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării 

măsurilor de apărare împotriva incendiilor; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct. II, lit. e) ; 

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; (amenda : 500 – 1000 lei, Art. 44, pct. II, lit. e) ; 
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g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la 

producerea incendiilor. (amenda : 1000 – 2500 lei, Art. 44, pct. III, lit.g) ; 

h) sa participle la instruirea periodica si la exercitiile practice de interventie  executate pe locul de 

munca ; 

i) sa stie unde sant amplasate mijloacele de prima interventie sis a sties a le utilizeze ; 

j) sa cunoasca  caile de evacuare si de interventie si sa le mentina deblocate ; 

k) sa respecte toate obligatiile ce-I revin din actele de autoritate ; 

l) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite ; 

m) să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică. 

     

9. SALARIATII DE LA LOCURILE DE MUNCA  AU OBLIGATIA SA  STUDIEZE, SA LE 

INSUSEASCA SI SA APLICE INSTRUCTIUNILE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR. 

Comportament în caz de incendiu 
Păstraţi-vă calmul 

1. Anunţaţi incendiul 

 

Telefon pompieri : 112 

Telefon salvare :   112 

CINE anunţă? 
CE s-a întâmplat? 

UNDE s-a întâmplat? 

2. Evacuarea în siguranţă 

 

 
Salvaţi persoanele aflate în 

pericol 
 

Urmaţi căile de evacuare 
marcate 

 
Fiţi atenţi la indicatoare 

 

3. Stingeţi incendiul 

 

Utilizaţi stingătoarele 

 

10. FIECARE SALARIAT TREBUIE SĂ ŞTIE : 

 
A. UNDE SE GĂSESC STINGĂTOARELE. 

B. CUM SE UTILIZEAZĂ ACESTEA. 
C. CE TIP DE STINGĂTOR ESTE PROPRIU FIECĂRUI TIP DE INCENDIU. 

D. CE TACTICĂ DE STINGERE TREBUIE UTILIZATĂ. 
 

 

11. MASURI SPECIFICE PENTRU SITUATII DE URGENTA : 

A. INFORMAŢI-VĂ UNDE SUNT AMPLASATE STINGĂTOARELE ! 
B. CITIŢI INDICAŢIILE DE FOLOSIRE – PE CÂT POSIBIL CHIAR ACUM ŞI 

NU ABIA ATUNCI CÂND S-A PRODUS INCENDIUL ! 
C. PARTICIPATI LA EXERCIŢIUL PRACTIC ÎN CAZ DE INCENDIU ! 

            

 

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

 

privind reglementarea fumatului în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum şi în unităţile de 

învăţământ şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local Pesac               

 

 

                     

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.14, art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.17 lit.c, ale art.23 lit.c, ale art.33 şi art.106-107 din Ordinul Administrație 

Publică nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată 

(r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 

 
 

 Art.1. (1) Se interzice fumatul în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, precum 

şi în unităţile de învăţământ şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local Pesac, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

                        (2) În cadrul Primăriei Comunei Pesac și SPCLEP Pesac se vor respecta regulile privind 

fumatul, iar responsabili de acestea sunt : 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Pesac. 

(3) Locurile în care este permis fumatul sunt stabilite potrivit Anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție.  

(4) Fumatul este permis : 

a) În locurile special amenajate în curtea interioară a unității loc cu inscripţia LOC 

PENTRU FUMAT, dotat cu scrumieră, lada cu nisip, eventual vas cu apă, astfel încât 

după efectuarea fumatului să se asigure stingerea resturilor de ţigară. 

b) Locul de fumat este amplasat la intrarea în clădirea primăriei. 

c) Salariaţii care nu respectă regulile stabilite pentru fumat, vor suporta consecinţele 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

d) În locurile în care este admis fumatul, se interzice golirea ţigărilor şi mucurilor de ţigări 

în coşurile cu hârtii. 

e) La încheierea programului de lucru, membrii comisiei pentru situații de urgență vor 

verifica spaţiile pe care le au în responsabilitate pentru depistarea şi înlăturarea 

eventualelor cauze de incendiu. 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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f) Angajații Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac se vor asigura zilnic de 

excluderea oricărei posibilități de provocare a eventualelor incendii. 

g) Angajații Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac vor părăsi incinta unității și a 

punctelor de lucru în eventualitatea intenţiei de a fuma. 

h) La terminarea programului se va scoate de sub tensiune orice aparat electric. 

i) În perioada anotimpului rece, se interzice folosirea aparatelor sau dispozitivelor de 

încălzit cu flacără deschisă în interiorul unității. 

j) Membrii comisiei pentru situații de urgență vor verifica periodic punctele de lucru, 

pentru depistarea şi înlăturarea eventualelor cauze de incendiu. 

(5) Pe toata incinta Primăriei Comunei Pesac și a SPCLEP Pesac fumatul este interzis. 

            (6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor vor fi amplasate la o distanţă 

mai mare de 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie : gaze şi lichide combustibile, 

explozivi, vapori inflamabili, etc., 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile : 

lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada 

coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite.  

 

 Art.2. Responsabilul p.s.i. (persoana cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor) din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al 

SPCLEP Pesac va răspunde de supravegherea respectării normelor privind fumatul. 

 

 Art.3. Personalul angajat va supraveghea ca persoanele din exteriorul instituţiilor să respecte 

normele privind fumatul. 

 

 Art.4. Se interzice golirea scrumierelor în coşurile de hîrtie sau în alte locuri în care există 

materiale combustibile.  

 

 Art.5. Se interzice aruncarea la întîmplare a resturilor de ţigări sau de chibrite aprinse. 

  

 Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Responsabilului p.s.i. şi salariaţilor din cadrul Primăriei comunei Pesac; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din localitatea Pesac; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 
 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

       TOMA CORNEL                                                  Secretar Comună,   

                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
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         ANEXA Nr. 1 
        La Dispoziţia nr.150 /15.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCURILE ŞI ZONELE ÎN CARE FUMATUL ESTE INTERZIS 

 

 

 

- Locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lîngă spaţiile publice închise, în care este interzis 

fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete, respectiv este interzis fumatul în: 

  - birouri; 

  - arhivă; 

  - casierie; 

  - sălile de clasă; 

  - magazii; 

  - podurile clădirilor; 

  - biblioteci; 

  - sălile de clasă; 

  - sala căminului cultural. 

 

- Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează conform legii cu indicatorul:  

 

 

"FUMATUL INTERZIS"; 
 

 

“LOCURILE ÎN CARE ESTE INTERZIS FUMATUL, CELE 

STABILITE CA FIIND PUNCTE VITAL VULNERABILE, etc.”  
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                  ANEXA Nr. 2 
        La Dispoziţia nr.150 /15.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

LOCURILE ŞI ZONELE ÎN CARE ESTE PERMIS FUMATUL 

 

 

 

 

 

- Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT" 

şi vor fi exterioare clădirilor (grădina, curtea instituţiei). 

 

- Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ.  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind reglementarea activităţilor care se desfăşoară cu foc deschis  

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum şi în unităţile de învăţământ şi instituţiile publice 

subordonate Consiliului Local Pesac 

                                     

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.12 și art.19 lit.a din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.5 lit.b, art.17 lit.c și art.97 – 105 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 

Internelor nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;  

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                              D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

 Art.1.  Prin prezenta dispoziție se stabilește modul de reglementare al lucrărilor cu foc 

deschis în spaţiile Primăriei Comunei Pesac, precum şi în unităţile de învăţământ şi instituţiile 

publice subordonate Consiliului Local Pesac.  

 

Art.2. Conform art.98 alin.1 punctul c) din O.A.P. nr.163/2007, la executarea lucrărilor cu 

foc deschis în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, responsabili pentru acestea 

sunt : 

a) Domnul Lungu Mihail, având funcția de Viceprimar al Comunei Pesac; 

b) Domnul Nedin Vasile-Petru, cu atribuții delegate în domeniul protecției civile în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și cu atribuții delegate de coordonator al Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență Pesac. 

 

Art.3. Conform art.98 alin.1 punctul d) din O.A.P. nr.163/2007, lucrările cu foc deschis se 

vor executa numai după emiterea „Permisului de lucru cu foc deschis” (Ordinul nr.163/2007, 

anexa 4). 

 

Art.4. Lucrările cu foc deschis se vor executa numai după asigurarea măsurilor de P.S.I. 

specifice locului în care se efectuează lucrarea, sub supravegherea nemijlocită a șefului locului de 

muncă.  

 

Art.5. Îndeplinirea condițiilor de siguranță prevăzute în Permisul de  lucru cu foc vor fi 

verificate de coordonatorul privind apărarea împotriva incendiilor sau alte persoane din cadrul 

comisiei de apărare împotriva incendiilor.  

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.6. Permisul de lucru cu foc va fi emis de către coordonatorul privind apărarea 

împotriva incendiilor sau alte persoane din cadrul comisiei de apărare împotriva incendiilor care 

va asigura și aducerea la cunoștința conținutul acestuia celor care efectuează lucrarea. 

 

Art.7. Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în 2 exemplare, din care exemplarul nr. 1 

(original) se va păstra la șeful echipei sau lucrătorul care efectuează lucrarea, iar exemplarul nr. 2 

(copie) la coordonatorul echipei de apărare împotriva incendiilor. 

 

Art.8. Permisul de lucru cu foc se eliberează zilnic, cu respectarea procedurilor specifice, 

chiar dacă focul deschis se folosește în executarea aceleiași lucrări pe o perioadă mai mare de 

timp. 

 

Art.9. În spațiile cu risc ridicat de incendiu sau cu pericol de explozie, lucrările cu foc 

deschis se vor efectua numai după îndepărtarea materialelor inflamabile și verificarea cu aparatură 

adecvată a concentrației de vapori inflamabili, precum și a posibilităților de apariție accidentală a 

acestora în zona de lucru cu foc deschis. 

 

Art.10. Locurile în care se execută lucrări cu foc deschis vor fi dotate cu mijloace inițiale 

de stingere a incendiilor, supravegherea efectuându-se cu personal instruit pentru o intervenție 

operativă, iar în cazul în care lucrările cu foc deschis se efectuează în spații cu risc mare de 

incendiu sau cu pericol de explozie, supravegherea va fi efectuată de serviciul de pompieri civili 

sau de echipaje ale pompierilor militari, cu care se vor încheia contracte de prestări servicii 

potrivit reglementarilor legale. 

 

Art.11. Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrarilor cu foc deschis 

trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestor cerințe răspunde executantul. 

 

Art. 12. Pregătirea locului unde urmează să se execute operaţiunea de sudare sau tăiere cu 

flacăra oxiacetilenică presupune: 

    a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălţimea de minimum 2 m şi bine 

ancorate de podea; 

 b) protecţia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, 

cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile; 

 c) îndepărtarea materialelor şi substanţelor combustibile transportabile la o distanţă de cel 

puţin 10 m de locul sudării sau tăierii; 

     d) curăţarea pieselor vopsite pe o porţiune de cel puţin 100 mm de o parte şi de alta în jurul 

punctului de lucru; 

 e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor şi elementelor 

de construcţie combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scânteile sau brocurile de sudură, 

cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente; 

 f) înlăturarea posibilităţilor ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre 

în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, 

prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală şi pereţi cu plăci sau dopuri 

necombustibile; 

 g) amplasarea la distanţe de siguranţă a generatorului de acetilenă transportabil şi a buteliei 

de oxigen, astfel: cel puţin 10 m între acestea şi locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis şi, 

respectiv, cel puţin 5 m între ele; 

 h) dotarea cu mijloace de primă intervenţie corespunzătoare; 

 i) asigurarea prezenţei persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc 

deschis. 
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 Art.13. În timpul executării trebuie să se asigure: 

    a) supravegherea permanentă şi cu atenţie a flăcării, a dispersiei (răspândirii) şi a 

traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente şi a intensităţii fluxului de 

căldură; 

 b) strângerea şi depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă; 

 c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen şi a generatorului de acetilenă, dacă durata 

întreruperii executării lucrării depăşeşte 10 minute; 

 d) interzicerea agăţării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de 

generatoarele de acetilenă; 

 e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe 

scări, schele etc.; 

 f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai 

îndelungată. 

 

 Art.14. După terminarea lucrării trebuie să se asigure următoarele : 

 a) verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor 

adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat 

focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.); 

 b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificîndu-se dacă starea lor este intactă, şi 

luarea de măsuri în consecinţă; 

 c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore şi în timpul nopţii, a 

situaţiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropiere a acestuia; 

 d) depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare; 

 e) reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 

6 ore de la terminarea lucrării; 

 f) colectarea nămolului (şlamului) de carbid în containere destinate acestui scop şi 

depozitarea acestora într-un loc special amenajat. 

 

Art.15. Locurile în care se execută lucrări cu foc deschis se vor efectua cu respectarea Art. 

97 – 105 din O.A.P. nr.163/2007. 

 

 Art.16.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii 

actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Responsabilului p. s. i. şi salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și ai 

SPCLEP Pesac; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din localitatea Pesac; 

- Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; 

- Șefului Serviciului Voluntar al comunei Pesac; 

- La dosar; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

               PRIMAR,                AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                        SECRETAR COMUNĂ, 

                                                                                Dumitraş Angelica  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac                             

 
 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.144/15.10.2017 privind desemnarea 

domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul protecției civile în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.145/15.10.2017 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei nr.83/11.03.2009 privind constituirea Comitetului Local pentru Situaţii 

de Urgenţă al Comunei Pesac, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei nr.102/31.07.2017 privind actualizarea componenţei Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al 

Comunei Pesac; 

- necesitatea actualizării componenței Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) 

al Comunei Pesac; 

- prevederile art.13 alin.2 şi alin.3 lit.d, alin.5 şi 7 din Legea nr.481/2004 privind protecţia 

civilă, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, artibuţii, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E : 
 

 

 

        Art.1. Se aprobă actualizarea componenţei C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul Comunei Pesac, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziţie. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

  -     Membrilor C.L.S.U.; 

- I.S.U. „BANAT” al Județului Timiș; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.        

 

       
 

        PRIMAR,                                                                                   AVIZAT   

             TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 152 din 15.10.2017 



 

                                  ANEXA NR. 1 

                        la Dispoziţia nr.152/15.10.2017 

 

COMPONENŢA 

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

Nr. 

Crt 

 

NUME  ŞI  PRENUME 

FUNCŢIA 

ADMINISTRATIVĂ ŞI  

UNITATEA 

 

FUNCŢIA  ÎN  COMITET 

Telefoane 

serviciu domiciliu mobil fax 

1. 
TOMA CORNEL 

 
Primar Preşedinte 0256/382888 0256/382624 0762-213500 0256/382888 

2. 
LUNGU MIHAIL 

 
Viceprimar Vicepreşedinte 0256/382888 0256/382823 0733-330206 0256/382888 

3. 
DUMITRAȘ ANGELICA 

 
Secretar Secretar 0256/382888 - 0742-812274 0256/382888 

4. GHICA MARIAN-MARIUS Reprezentant Poliţie Pesac 
Membru – responsabil cu 

planificarea acţiunilor poliţiei 
0256/382676 - 0723-375625 0256/382676 

5. MARICHICI RAMONA 

Director  

Școala Gimnazială „Maria 

Brindea” Pesac 

Membru – responsabil cu 

educaţia şcolară 
0256/382617 - 0721-238072 0256/382617 

6. 
SVETOZAR 

DRAGOSLAV-MLADENOV 

Preot  

Biserica Ortodoxă Pesac 

Membru – responsabil cu 

asistenţa religioasă şi 

filantropică 

- - 0727-849932 - 

7. GRUI ANA Medic uman 

Membru – responsabil cu 

asistenţa medicală de urgenţă 

în caz de dezastre şi epidemii 

- - 0729-669986 - 

8. 
NEDIN VASILE-PETRU 

 

cu atribuții delegate în 

domeniul protecţiei civile și 

coordonator al activității 

S.V.S.U. Pesac, până la 

obținerea avizelor legale 

pentru numire șef S.V.S.U. 

Membru - Responsabil  PSI 0256/382888 - 0767-532913 0256/382888 

9. TOMA ADELA-FLORICA 
Administrator  

S.C. ZIPPE S.R.L. 
Membru 0256/382645 0256/382624 0764-626131 - 

10. COCÎRŢĂ MIRCEA-VIOREL 
Pompier  

Sânnicolau Mare  
Membru - 0256/382608 0762-630803 - 

11. 
JARDA ALEXANDRU 

 
Consilier local Membru 0256/382865 0256/382805 0720-653748 - 

 

PREŞEDINTE  C.L.S.U. PESAC 

PRIMAR 

TOMA CORNEL                                                                                                                                                                                                                
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind actualizarea organigramei și a numărului de personal  al Serviciului Voluntar pentru 

Situații  de Urgență (S.V.S.U.) Pesac 

 

 

  Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş,  

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.144/15.10.2017 privind desemnarea 

domnului Nedin Vasile-Petru ca persoană cu responsabilitate în domeniul protecției civile în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.145/15.10.2017 privind numirea unui 

inspector protecţie civilă şi cadru tehnic P.S.I. la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.152/15.10.2017 privind actualizarea 

componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei nr.83/11.03.2009 privind constituirea Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.19/26.03.2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, judeţul Timiş; 

- prevederile Dispoziţiei nr.103/27.03.2009 privind organigrama, numărul de personal şi 

dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, judeţul Timiş, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.13 lit.d-e şi art.14 lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;   

- art.1-3 şi art.11 din Anexa la O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță 

privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații 

de urgență; 

- art.10 lit.b din Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art.6 lit.c din Anexa la O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare 

împotriva incendiilor; 

- contractele de voluntariat încheiate cu membrii S.V.S.U. Pesac și care sunt în vigoare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Începând cu data de 15.10.2017, se actualizează organigrama Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, judeţul Timiş, având în compunere un număr de 14 

persoane, din care 4 persoane angajate în cadrul Primăriei Comunei Pesac şi 10 voluntari, cu 

următoarea componenţă, respectiv încadrare nominală: 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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A.) Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac, prin delegare de atribuții 

în calitate de coordonator al activității S.V.S.U. Pesac: NEDIN VASILE-PETRU 

(angajat al Primăriei Comunei Pesac care urmează a efectua cursuri de perfecționare 

profesională pentru a obține avizul ISU „BANAT” al Județului Timiș, iar ulterior să 

poată fi numit șef S.V.S.U. Pesac prin hotărâre a Consiliului Local Pesac). 

     B.) Compartimentul pentru prevenire, cu un număr de 5 specialişti pentru prevenire,  

stabiliţi astfel: 

               –  pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea Consiliului Local 

Pesac, un specialist; 

               –  pentru 200 de gospodării, un specialist. 

Șeful Compartimentului pentru prevenire: domnul Cocîrţă Mircea-Viorel (voluntar); 

Specialişti pentru prevenire: 

   - domnul Lungu Caius-Mihai (voluntar); 

  - domnul Bogdan Alexandru-Petru (voluntar); 

  - domnul Mariş Vasile-Cornel (voluntar); 

   - domnul Dada Alin-Silviu (voluntar). 

C.) Formaţia de intervenție, având un număr de 10 persoane, din care 3 angajate şi 7 

voluntari, constituită în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă pe întreg 

teritoriul sectorului de competenţă, fiind compusă din:        

 C.1.)  Şeful Formaţiei de intervenţie: domnul Iuhasz Daniel (angajat primărie) 

                   C.2.)   Echipe specializate, după cum urmează: 

C.2.1.) 1 (una) echipă specializată pentru intervenţie în caz de incendiu: 

  - Şeful echipei specializate: domnul Cocîrţă Mircea-Viorel (voluntar); 

- Servant:              domnul Dada Alin-Silviu (voluntar); 

- Servant:                  domnul Jivan Florin-Mihai (voluntar). 

 

C.2.2.) 1 (una) echipă specializată în domeniul înştiinţării-alarmării: 

- Şeful echipei specializate:  domnul Lungu Mihail (angajat primărie); 

- Servant:    domnul Bercea Cristian (angajat primărie); 

             - Servant:     domnul Țăran Sorin-Ioan (voluntar).        

       

C.2.3.) 1 (una) echipă specializată în domeniul evacuării: 

 - Şeful echipei specializate:   domnul Bogdan Ioan (voluntar); 

 - Servant:             domnul Slatină Silvius-Sever (voluntar); 

 - Servant:                 domnul Iuhasz Daniel-Sebastian (voluntar). 

 

        Art.2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Celor în cauză; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT" al Judeţului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind delegarea atribuţiilor de „agent de inundaţii” domnului Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac 

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.103/31.07.2017 privind delegarea atribuţiilor de 

“agent de inundaţii” domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac și membru al S.V.S.U. 

Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.152/15.10.2017 privind actualizarea 

componenței Comitetului Local pentru Situații  de Urgență Pesac;     

- Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.153/15.10.2017 privind actualizarea 

organigramei și a numărului de personal  al Serviciului Voluntar pentru Situații  de Urgență 

(S.V.S.U.) Pesac;     

- prevederile art.52 alin.3 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări maritime în zona costieră aprobat prin Ordinul 

comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor 

nr.1422/192/2012; 

- prevederile H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al 

riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

- prevederile art.13 lit.d-e şi art.14 lit.i din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;   

- art.1-3 şi art.11 din Anexa la O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private 

pentru situații de urgență; 

- art.10 lit.b din Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art.6 lit.c din Anexa la O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

 - prevederile Legii nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată; 

- prevederile H.G. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, modificată; 
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- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţii, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă;   

- prevederile H.G. nr.638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva 

inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi 

a Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva 

inundaţiilor şi gheţurilor;      

- contractele de voluntariat încheiate cu membrii S.V.S.U. Pesac și care sunt în vigoare; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data prezentei, se deleagă atribuţiile de „agent de inundaţii” la nivelul 

Comunei Pesac domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și membru al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Pesac, 

atribuţii reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010. Domnul Nedin Vasile-Petru va 

prelua atribuțiile prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție  

 

Art.2. Se desemnează, ca înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru, în perioada în care 

acesta din urmă nu se află în instituţie din diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, 

cursuri de perfecţionare etc.) domnul Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac și membru al 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Pesac.  

 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

prevăzute la art.1-2 din prezenta dispoziție. 

 

 Art.4.  Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, 

aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Domnului Lungu Mihail, viceprimar al Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 
 

 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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     Anexa NR.1 

La Dispoziția nr.154/15.10.2017  

 

 

 

FIŞA POSTULUI PERSOANEI DESEMNATE CARE ÎNDEPLINEŞTE 

PRIN CUMUL ŞI ATRIBUȚII DELEGATE DE COORDONATOR AL 

SERVICIULUI PUBLICVOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PESAC, RESPECTIV AGENT DE INUNDAȚII 
   

 

 

F I ŞA   P O S T U L U I 
 

 

           A. IDENTIFICAREA POSTULUI 
 1.Denumirea postului: Coordonator al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac, 

respectiv agent de inundații;  

 2.Relaţii cu alte posturi: 

  a. ierarhice: se subordonează nemijlocit conducătorului unităţii administrativ-teritoriale; 

b. funcţionale:colaborează cu celelalte compartimente din primărie, cu consiliul local şi 

instituţiile din unitatea administrativ-teritorială pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

c. de control: controlează respectarea legalităţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor și inundațiilor de către instituţiile, agenţii economici şi cetăţenii de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 3.Definirea sumară a atribuţiilor postului: 

  - răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a inundațiilor, 

de prevenire și stingere a incendiilor stabilit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale potrivit normelor 

legale în vigoare, precum şi de activitatea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă ; 

 

             B. SPECIFICAREA CERINŢELOR POSTULUI 
 1.Categoria de personal ce poate ocupa postul : persoana desemnată de către primar. 

 2.Pregătire: 

  2.1.Pregătire de bază: studii superioare sau medii; 

  2.2.Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: atestarea, conform         

art.12 din Legea nr.307/2006 privund apărarea împotriva incendiilor. 

 3.Aptitudini necesare: 

  -de organizare şi planificare a muncii; 

  -de însuşire şi înţelegere a legislaţiei specifice; 

 4.Abilităţi necesare: 

  -cunoaşterea legislaţiei specifice; 

  -sociabilitate şi comunicare; 

  -nivel bun de cultură generală; 

 5.Aptitudini necesare/comportament: 

  -conduită morală; 

  -motivaţie intrinsecă pentru îndeplinirea sarcinilor; 

 6.Vârsta: 20 - 50 ani la încadrarea pe post. 



 

2 

 

2 

 7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: excluse diagnostice de boli nervoase sau 

cardiovasculare. 

 8.Trăsături psihice şi de personalitate: 

  -rezistenţă şi stabilitate psihică cu echilibru emotiv.    

 

          C. CONDIŢII SPECIFICE DE MUNCĂ 
 1.Locul de muncă: angajat al primăriei; 

 2.Programul de lucru: conform programului unităţii administrativ-teritoriale; 

 3.Deplasări curente: controale tehnice de specialitate, coordonarea şi conducerea activităţii şi 

intervenţiilor S.V.S.U. Pesac; 

 4.Condiţii deosebite de muncă: participă şi/sau conduce acţiuni de intervenţii specifice. 

 5.Riscuri implicate de post: accidente sau îmbolnăviri profesionale. 

 6.Compensări: conform cap.4, secţiunea 2 si 3 din Legea nr.307/2006  şi altor norme legale în 

vigoare. 

 

             D. DESCRIEREA SARCINILOR, ÎNDATORIRILOR ŞI                         

                  RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI 
- Conduce intervenţia S.V.S.U. în cazul unor situaţii de urgenţă (incendii, inundații, calamităţi 

naturale şi catastrofe, etc. ); 

- Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi 

toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi 

puternice; 

- Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la 

dispoziţie de către primar; 

- Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau 

distractivă, sărbători tradiţionale; 

- Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii S.V.S.U. pentru situaţii de 

urgenţă conform anexei nr.3 din O.M.A.I. nr.718/2005 privind constituirea şi funcţionarea 

S.V.S.U., modificat şi completat cu O.M.I.R.A nr. 195/2007 la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale şi le supune spre aprobare consiliului local; 

- Răspunde în faţa primarului şi consiliului local de activitatea desfăşurată de S.V.S.U.; 

- Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă ( prevenirea incendiilor, inundaţiilor sau alte tipuri de dezastre la 

nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii S.V.S.U.; 

- Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei 

(unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor 

stabilite; 

- Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în cazul unor situaţii 

de urgenţă (incendii, inundaţii sau alte tipuri de riscuri din zona de competenţă); 

- Participă la acţiunile pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă (controale, cursuri, instructaje, 

analize, consfătuiri, concursuri) organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, 

Banat” al jud.Timiş; 

- În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,, Banat” al jud.Timiş. 

 

ATRIBUȚII CONFORM H.G. nr.846/2010 

1. se consultă, înainte de adoptarea oricărei decizii cu conducerea autorităților administrației 

publice locale, în toate problemele legate de situațiile de urgență; 

2. întocmește referate către primar cu propuneri pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale și financiare destinate prevenirii și gestionarii situațiilor de urgență; 



 

3 

 

3 

3. păstrează o copie a planului urbanistic general al localitatii, pe care o corelează 

cu prevederile hărților de hazard și de risc natural și asigură respectarea prevederilor acestor 

documentații; 

4. se îngrijește de elaborarea hărților de vulnerabilitate la nivelul unității administrativ-

teritoriale; 

5. propune obiective de protecție a populației împotriva inundațiilor și măsurile de prevenire 

și intervenție în cazul producerii acestora; 

6. propune Primarului Comunei Pesac măsuri în ceea ce privește informarea și educarea 

populației pentru situații de inundații, precum și în implicarea acesteia în realizarea de 

proiecte de protecție împotriva inundațiilor, protecția naturii, gestionarea resurselor de apă 

etc.; 

7. propune Primarului Comunei Pesac măsuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite 

din precipitații de pe micile cursuri de apă sau canale, șanțuri și măsuri pentru întreținerea și 

îmbunătățirea capacităților de transport ale albiilor micilor cursuri de apă ce traversează 

localitatea; 

8. verifică, alături de membrii S.V.S.U. , împreună cu viceprimarul comunei, dacă este 

respectată legislația în ceea ce privește utilizarea terenurilor în zonele inundabile; 

9. propune măsuri pentru reabilitarea capacității de evacuare a podurilor și podețelor de pe 

căile de comunicații aflate pe raza comunei; 

10. propune încheierea de convenții de întrajutorare în caz de inundații cu operatorii 

economici de pe raza localității. 

Măsuri și acțiuni operative: 

1. activitățile cuprinse în legislația în vigoare privind managementul situațiilor de urgență; 

2. alături de membrii S.V.S.U. și angajați ai primăriei, asigură menținerea în stare de 

funcționare a drumurilor județene și a drumurilor de acces în zonele inundate; 

3. alături de primar ia măsuri de asigurare a ordinii publice și a protecției vieții și a 

bunurilor; 

4. colaborează cu primarul și coordonează  acțiunilor de ajutor; 

5. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare acordării asistenței medicale; 

6. ia măsuri pentru asigurarea necesităților esentiale ale persoanelor sau comunităților 

izolate; 

7. ia măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate a 

animalelor afectate de inundații; 

8. ia măsuri pentru organizarea și instruirea grupurilor de voluntari în vederea participarii la 

acțiunile de salvare-evacuare a populației afectate de inundații. 

Măsuri și acțiuni după inundații: 

1. mobilizarea comunității la acțiunile privind activitățile de înlăturare a efectelor 

inundațiilor, de refacere a locuințelor și gospodăriilor afectate de inundații; 

2. mobilizarea comunității la acțiunile de aprovizionare cu hrană, îmbrăcăminte și 

distribuirea acestora, precum și pentru cazarea în locuințe temporare; 

3. acțiuni pentru restabilirea serviciilor de bază și aprovizionarea cu hrană, îmbrăcăminte, 

asigurarea de locuințe temporare și a igienei; 

4. sprijină primarul pentru asigurarea condițiilor pentru asistența sanitară; 

5. sprijină primarul în coordonarea activităților de reconstrucție și restaurare a activității 

normale; 

6. susține primarul în organizarea activității de ajutor financiar; 

7. sprijină primarul în gestionarea răspunsurilor la apelurile populației; 

8. ia măsuri împreună cu primarul pentru revizuirea planurilor operative de apărare pentru 

situații de urgență; 

9. sprijină primarul în elaborarea unor studii privind pagubele economice, sociale și de 

mediu provocate de inundații. 
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Măsuri pentru informarea și educarea cetățenilor 

În această acțiune trebuie să se implice toate autoritățile, societatea civilă și cetățenii. 

Cetățenilor trebuie să li se aducă la cunoștință următoarele: 

a) să cunoască și să accepte faptul că locuirea într-o zonă inundabilă comportă riscuri; 

b) să adopte măsuri proprii pentru reducerea riscului la inundații la locuințe și anexe 

gospodărești, cu respectarea cadrului legal privind construirea și locuirea; 

c) să participe la acțiuni pentru menținerea capacității de transport a albiei în localitate; 

d) să cunoască, să respecte și să aplice deciziile organelor cu atribuții și responsabilități în 

gestionarea situațiilor de urgență privind protecția, intervenția, evacuarea și refacerea în 

cazul producerii inundațiilor; 

e) să participe ca voluntari la acțiunile de salvare-evacuare a populației afectate de inundații, 

precum și la acțiunile de refacere; 

f) să încheie asigurări pentru cazuri de inundații; 

g) să cunoască modul de comportare înainte, în timpul și după trecerea inundațiilor. 

h) împreună cu primarul va elabora ghiduri, îndrumare, pliante, afișe ce vor cuprinde 

informații asupra cauzelor producerii inundațiilor, a modalităților de prevenire a acestora, 

precum și a acțiunilor de protecție și intervenție individual și de grup. 

i) distribuirea materialelor informative referitoare la prevenirea și protecția populației în caz 

de inundații sau alte situații de urgență se face prin grija autorităților administrației publice 

locale, cu participarea activă a instituțiilor de cult și de învățământ. 

j) populația trebuie învățată cum să se comporte înainte de inundații, în timpul acestora, în 

timpul evacuării și după trecerea fenomenului. 

k) ideea de bază trebuie să fie aceea că fiecare comunitate situată într-o zonă inundabilă 

trebuie să fie adaptată inundațiilor, pornind de la ideea ca viețuirea într-o zonă inundabilă 

atrage în mod inevitabil consecințe. 

l) sprijină primarul în organizarea și desfășurarea campaniilor de informare adaptate la 

nevoile comunității. 

 

           E. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ ASOCIATE POSTULUI 
 1.Indicatori cantitativi: 

  -întocmeşte toate rapoartele şi ordinele specifice; 

  -conduce şi controlează activităţile menţionate la pct.D; 

 2.Indicatori calitativi: 

  -coerenţa, claritatea, aplicabilitatea şi gradul de completare a lucrărilor întocmite; 

  -postul este de execuţie, gradul de luare a deciziilor este limitat; 

  -intervenţia şefului direct este nelimitată; 

 3.Costuri - nu sunt deosebite; 

 4.Timpi: lucrările se execută în timpul normal de lucru; 

 5.Utilizarea resurselor -folosirea eficientă a resurselor umane, materiale şi tehnice. 

 6.Elaborarea lucrărilor: sub supravegherea şi îndrumarea conducătorului unităţii administrativ-

teritoriale. 

 
 PRIMAR 

    TOMA CORNEL 

___________________ 

   Data: 15.10.2017    

         TITULARUL POSTULUI 

            NEDIN VASILE-PETRU 

         _______________________ 

        Data: 15.10.2017 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă domnului  

  Stoian Sebastian-Manuel, având funcţia de inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.3776/23.10.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul domnului Stoian Sebastian-Manuel, având 

funcţia de inspector I asistent în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al 

Primăriei Comunei Pesac referitor la acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 5 ani; 

- prevederile art.10 alin.4 şi art.11 alin.3-4 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în 

conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.11.2017, se acordă domnului Stoian Sebastian-Manuel, având 

funcţia de inspector I asistent în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al 

Primăriei Comunei Pesac, gradaţia 2 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de 

peste 5 ani de muncă, modificându-i-se cuantumul brut al veniturilor salariale lunare de la suma de 

2.150 lei la suma de 2.250 lei. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta , inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.11.2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.155/23.10.2017 privind acordarea 

gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă domnului Stoian Sebastian-Manuel, având 

funcţia de inspector I asistent în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1-3, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.11.2017 se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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JUDEŢUL TIMIŞ                   ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.156/23.10.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.11.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017, H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 și H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Gradație 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.000 22,5%  

(675 lei) 

3.675 368 - 4.043 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 2 2.000 12,5% 

(250 lei) 

2.250 - - 2.250 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FCE M 5 1.900 22,5%  

(428 lei) 

2.328 - - 2.328 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - 2.450 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 394 - 4.332 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FCE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - 1.500 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – numire 

pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de serviciu 

începând cu data de 12.06.2017 

– concediu pentru creștere copil 

până la vârsta de 2 ani) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 - - - - - - 

NEDIN VASILE-PETRU 

numire pe perioadă 

determinată    
(până la revenirea pe post a 

titularului postului – doamna 

Fluture Laura-Loredana) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 1.932 7,5 2.077 - - 2.077 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - 2.027 

 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - 2.113 

 

 
 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - 

 

 

 

X. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele titularului 

postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

18. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 2.652 2.652 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. SICOE 

Anișoara-Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

2. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - - - - - - - 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea 

 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece  

(luna decembrie 2016) de la titulara Fușteac Maria 
 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 
            - procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 întocmit de A.J.P.I.S. Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a 

neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv 

măsurile nr.3 și 4, având Cod măsură M5 și M6, măsurile dispuse constând în recuperarea sumelor 

încasate necuvenit de către titulara Fușteac Maria cu C.N.P. 2801228133956, având termen de realizare 

până la data de 25.10.2017, respectiv 25.01.2018; 

           - referatul înregistrat sub nr.3769/20.10.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

           - prevederile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

             Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 

pentru titulara FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638, 

Județul Timiș. 

             Art.2 Suma totală plătită necuvenit cu acest titlu, pentru perioada sezonului rece luna decembrie 

2016,  respectiv suma de 26 lei, se recuperează în condiţiile legii. 

             Art.3. Debitorul are la dispoziţie un termen de maxim 90 de zile de la comunicarea prezentei 

pentru plata sumei prevăzute la art.1, întreaga sumă plătită necuvenit urmând a fi virată în contul 

RO27TREZ24A681501570201X deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare pentru Primăria Comunei Pesac 

având CIF: 23062754 sau se poate depune în numerar la casieria Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. După trecerea termenului prevăzut la art.3, această dispoziţie devine titlu executoriu fără 

nici o altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile dispoziţiilor imperative privind executarea 

silită a creanţelor bugetare. 

           Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile - Petru, referent 

III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă-Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Fușteac Maria. 
 

           PRIMAR,                                                AVIZAT 

        TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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Nr.înregistrare: 3769 /20.10.2017 

 

 

 

          

R E F E R A T 
 

 

 

 

                   Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-

verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a neconformităților constatate față de 

prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile nr.3 -10, având Cod măsură M5 

și M6, propun recuperarea unor sume reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece de la mai mulți beneficiari, după cum urmează: 

 

- suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara 

FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638, 

Județul Timiș; 

 

- suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și 

martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, Județul Timiș; 

 

- suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 

pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.821, Județul Timiș; 

 

- suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul 

NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna 

Pesac, nr.617, Județul Timiș. 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Tel./fax:0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea 

 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece  

(lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017) de la titularul Gane Petru  
 

  

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 
            - procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 întocmit de A.J.P.I.S. Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a 

neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile 

nr.3 și 4, având Cod măsură M5 și M6, măsurile dispuse constând în recuperarea sumelor încasate necuvenit 

de către titularul Gane Petru având C.N.P. 1760518353955, având termen de realizare până la data de 

25.10.2017, respectiv 25.01.2018; 

           - referatul înregistrat sub nr.3769/20.10.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

           - prevederile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

             Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, 

ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titularul GANE PETRU având C.N.P. 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, Județul Timiș. 

             Art.2 Suma totală plătită necuvenit cu acest titlu, pentru perioada sezonului rece lunile decembrie 

2016, ianuarie 2017 și martie 2017,  respectiv suma de 12 lei, se recuperează în condiţiile legii. 

             Art.3. Debitorul are la dispoziţie un termen de maxim 90 de zile de la comunicarea prezentei pentru 

plata sumei prevăzute la art.1, întreaga sumă plătită necuvenit urmând a fi virată în contul 

RO27TREZ24A681501570201X deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare pentru Primăria Comunei Pesac 

având CIF: 23062754 sau se poate depune în numerar la casieria Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. După trecerea termenului prevăzut la art.3, această dispoziţie devine titlu executoriu fără nici o 

altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile dispoziţiilor imperative privind executarea silită a 

creanţelor bugetare. 

           Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă-Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Gane Petru. 
 

       PRIMAR,                                                             AVIZAT 

  TOMA CORNEL                                                                     Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.158 din 23.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



  
 

Nr.înregistrare: 3769 /20.10.2017 

 

 

 

          

R E F E R A T 
 

 

 

 

                   Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-

verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a neconformităților constatate față de 

prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile nr.3 -10, având Cod măsură M5 

și M6, propun recuperarea unor sume reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece de la mai mulți beneficiari, după cum urmează: 

 

- suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara 

FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638, 

Județul Timiș; 

 

- suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și 

martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, Județul Timiș; 

 

- suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 

pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.821, Județul Timiș; 

 

- suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul 

NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna 

Pesac, nr.617, Județul Timiș. 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Tel./fax:0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea 

 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece  

(lunile februarie 2017 - martie 2017) de la titulara Iovan Lina 
 

  

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 
            - procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 întocmit de A.J.P.I.S. Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a 

neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile 

nr.3 și 4, având Cod măsură M5 și M6, măsurile dispuse constând în recuperarea sumelor încasate necuvenit 

de către titulara Iovan Lina având C.N.P. 2420220353941, având termen de realizare până la data de 

25.10.2017, respectiv 25.01.2018; 

           - referatul înregistrat sub nr.3769/20.10.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

           - prevederile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

             Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile ianuarie 2017 și 

martie 2017 pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.821, Județul Timiș. 

             Art.2 Suma totală plătită necuvenit cu acest titlu, pentru perioada sezonului rece lunile ianuarie 

2017 și martie 2017,  respectiv suma de 12 lei, se recuperează în condiţiile legii. 

             Art.3. Debitorul are la dispoziţie un termen de maxim 90 de zile de la comunicarea prezentei pentru 

plata sumei prevăzute la art.1, întreaga sumă plătită necuvenit urmând a fi virată în contul 

RO27TREZ24A681501570201X deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare pentru Primăria Comunei Pesac 

având CIF: 23062754 sau se poate depune în numerar la casieria Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. După trecerea termenului prevăzut la art.3, această dispoziţie devine titlu executoriu fără nici o 

altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile dispoziţiilor imperative privind executarea silită a 

creanţelor bugetare. 

           Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă-Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Iovan Lina. 
 

       PRIMAR,                                                             AVIZAT 

  TOMA CORNEL                                                                     Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.159 din 23.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



  
 

Nr.înregistrare: 3769 /20.10.2017 

 

 

 

          

R E F E R A T 
 

 

 

 

                   Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-

verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a neconformităților constatate față de 

prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile nr.3 -10, având Cod măsură M5 

și M6, propun recuperarea unor sume reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece de la mai mulți beneficiari, după cum urmează: 

 

- suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara 

FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638, 

Județul Timiș; 

 

- suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și 

martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, Județul Timiș; 

 

- suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 

pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.821, Județul Timiș; 

 

- suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul 

NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna 

Pesac, nr.617, Județul Timiș. 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Tel./fax:0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea 

 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece  

(luna decembrie 2016) de la titularul Nănău Călin-Emanuel 
 

  

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 
            - procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 întocmit de A.J.P.I.S. Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a 

neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile 

nr.3 și 4, având Cod măsură M5 și M6, măsurile dispuse constând în recuperarea sumelor încasate necuvenit 

de către titularul Nănău Călin-Emanuel, având C.N.P. 1820625352296, având termen de realizare până la 

data de 25.10.2017, respectiv 25.01.2018; 

           - referatul înregistrat sub nr.3769/20.10.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

           - prevederile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

             În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

             Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru 

titularul NĂNĂU CĂLIN-EMANUEL având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna Pesac, nr.617, 

Județul Timiș. 

             Art.2 Suma totală plătită necuvenit cu acest titlu, pentru perioada sezonului rece luna decembrie 

2016,  respectiv suma de 10 lei, se recuperează în condiţiile legii. 

             Art.3. Debitorul are la dispoziţie un termen de maxim 90 de zile de la comunicarea prezentei pentru 

plata sumei prevăzute la art.1, întreaga sumă plătită necuvenit urmând a fi virată în contul 

RO27TREZ24A681501570201X deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare pentru Primăria Comunei Pesac 

având CIF: 23062754 sau se poate depune în numerar la casieria Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. După trecerea termenului prevăzut la art.3, această dispoziţie devine titlu executoriu fără nici o 

altă formalitate şi se supune executării silite în condiţiile dispoziţiilor imperative privind executarea silită a 

creanţelor bugetare. 

           Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           Art.6. Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Art.7. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă-Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Nănău Călin-Emanuel. 
 

       PRIMAR,                                                             AVIZAT 

  TOMA CORNEL                                                                     Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.160 din 23.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



  
 

Nr.înregistrare: 3769 /20.10.2017 

 

 

 

          

R E F E R A T 
 

 

 

 

                   Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-

verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a neconformităților constatate față de 

prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsurile nr.3 -10, având Cod măsură M5 

și M6, propun recuperarea unor sume reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece de la mai mulți beneficiari, după cum urmează: 

 

- suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara 

FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638, 

Județul Timiș; 

 

- suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și 

martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, Județul Timiș; 

 

- suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 

pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.821, Județul Timiș; 

 

- suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul 

NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna 

Pesac, nr.617, Județul Timiș. 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316 Pesac nr.360 

Tel./fax:0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea acordării ajutorului social doamnei Lăcătuș Sofia 

 

 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

3/27.10.2017 depusă de doamna Lăcătuș Sofia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.736, Judeţul Timiş; 

 - referatul nr.3906/30.10.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- ancheta socială întocmită la data de 27.10.2017 de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             - prevederile art.9-12 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D     I     S     P     U     N     E : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea și plata ajutorului social în cuantum lunar de 142 lei pentru doamna 

Lăcătuș Sofia, domiciliată în comuna Pesac nr.736, județul Timiș, având CNP 2521024353959, în 

calitate de titular. 
Art.2. (1) Drepturile prevăzute la art.1 se acordă începând cu data de 01.11.2017. 

           (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către Agenţia 

Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile 

de la data comunicării pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a 

aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal. 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 
 

Nr.161 din 30.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3906/30.10.2017 

 

 
 

 

 

R E F E E R A T 
 

 

 

 
           Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile legale 

în vigoare, începând cu luna Noiembrie 2017, propun acordarea ajutorului social pentru un 

dosar, după cum urmează: 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Adresa Nr.dosar Suma acordată 

– lei –  

1  

LĂCĂTUȘ SOFIA 

 

 

Pesac nr.736 

 

3/27.10.2017 

 

142 

 

 

 
REFERENT III ASISTENT – lucrător social 

 NEDIN VASILE - PETRU 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară  

la data de 01.11.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

   Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă extraordinară la data de 

01.112017, orele 12
00

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

   

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 162 din 31.10.2017 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanelor vârstnice Doru Marin cu soția Doru Ana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanelor vârstnice Doru Marin și Doru Ana, înregistrată la Primăria Comunei Pesac 

sub nr.3961/31.10.2017; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3963/31.10.2017 și întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

 

D  I  S  P  U  N  E: 

 
 Art.1. Se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în 

cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac, pentru a-i asista la Notariatul 

din Sânnicolau Mare pe vârstnicii Doru Marin identificat prin act de identitate C.I. seria T.M. 

nr.688313 eliberat de SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 29.07.2008, având CNP 1490405353945, 

născut în Com. Sadova, Jud. Dolj, cu soția Doru Ana identificată prin act de identitate C.I. seria T.Z. 

nr.153558 eliberat de SPCLEP Pesac la data de 31.07.2014, având CNP 2540730353946, născută în 

Com. Sadova, Jud. Dolj, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac, nr. 437, jud.Timiș, în vederea semnării 

contractului de întreţinere, prin care aceștia transmit numitei Țintoi Nicoleta – fiică (căsătorită cu Țintoi 

Dorel), identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.740062, având CNP 2750526353959, născută 

în Com. Sadova, județul Dolj, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.437, Județul Timiş, următoarele: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401643 Pesac (Nr.C.F. vechi:180), având nr.Top: 337, reprezentând casa cu nr. nou 437 și teren 

intravilan în suprafaţă totală de 1.439 mp, drept de proprietate dobândit prin cumpărare în baza Legii 

nr.112/1995 și atribuire teren cu nr.2042/2004, de către numiții Doru Marin cu soția Doru Ana prin 

Convenție (Contract de vânzare-cumpărare nr.FN – Încheiere C.F. din 07.07.1997 emis de STAT și 

HCL nr.5/2002). 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA   

 

Nr.163 din 31.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3963 / 31.10.2017 

                                                   

 

 

 

R E F E R A T 

  

 
În atenția domnului TOMA CORNEL, Primar al Comunei Pesac, 

 

 

 

 

 

              Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere 

cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3961/31.10.2017 depusă de soții DORU 

MARIN și DORU ANA, persoane vârstnice, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.437, Jud.Timiș și 

ținând cont de prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun desemnarea 

unui reprezentant al autorității tutelare, respectiv a unui funcționar din cadrul Compartimentului 

Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, care să îi asiste în vederea încheierii unui act juridic 

de înstrăinare către numita Țintoi Nicoleta – fiică (căsătorită cu Țintoi Dorel), identificată prin act 

de identitate C.I. seria TM nr.740062, având CNP 2750526353959, născută în Com. Sadova, județul 

Dolj, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.437, Județul Timiş, a bunurilor care le aparțin, în scopul 

întreținerii și îngrijirii acestora. 

 Vă mulțumesc. 

 

                                         

 

 
REFERENT III asistent –lucrător social 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnații DORU MARIN, posesor al C.I. seria TM nr.688313, eliberat de 

SPCLEP Sânnicolau Mare la data de 29.07.2008, având CNP 1490405353945, născut 

în Com. Sadova, Jud. Dolj, cu domiciliul în com. Pesac nr. 437, jud. Timiș, și soția 

DORU ANA, posesoare a C.I. seria TZ nr.153558, eliberat de SPCLEP Pesac la data 

de 31.07.2014, având CNP 2540730353946, născută în Com. Sadova, jud. Dolj, cu 

domiciliul în Comuna Pesac nr. 437, jud.Timiș, prin prezenta, în calitate de persoane 

vârstnice, vă rugăm a desemna un reprezentant din partea autorității tutelare din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac pentru a ne asista în fața notarului public în vederea semnării 

contractului de întreținere cu fiica noastră ȚINTOI NICOLETA (căsătorita cu 

ȚINTOI DOREL).  

Prin acest contract dorim să le transmitem acestora cota parte din dreptul de 

proprietate asupra imobilului identificat prin C.F. nr.401643 Pesac, reprezentând casa 

cu nr.437 din Comuna Pesac, jud. Timiș, respectiv cota de 1/1 parte, care este 

proprietatea personală a subsemnaților, în schimbul întreținerii noastre. 

 Precizăm faptul că urmează să fim programați pentru semnarea contractului de 

întreținere la Notariatul din Sânnicolau Mare. 

 Alăturat anexăm următoarele documente în copie: 

- actele de identitate ale subsemnaților; 

- actul de identitate al fiicei noastre și actul de identitate al soțului acesteia; 

- certificatul de căsătorie al fiicei noastre; 

- extras C.F. nr.401643 Pesac. 

Vă mulţumesc. 

 

 

Data: 31.10.2017          SEMNĂTURA, 

 

    DORU MARIN ____________  

   DORU ANA     ____________  



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanelor vârstnice, Selejan Ioan cu soția Selejan Elena 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanelor vârstnice Selejan Ioan și Selejan Elena, înregistrată la Primăria Comunei 

Pesac sub nr.3962/31.10.2017; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3964/31.10.2017 și întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

 - prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  
 

D  I  S  P  U  N  E : 
 

 Art.1. Se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în 

cadrul Compartimentului Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac, pentru a-i asista la Notariatul 

din Sânnicolau Mare pe vârstnicii Selejan Ioan identificat prin act de identitate B.I. seria B.R. 

nr.388192 eliberat de Miliția Or. Sânnicolau Mare la data de 10.06.1985, având CNP 1430311353955, 

născut în Com. Pesac, Județul Timiș, cu soția Selejan Elena identificată prin act de identitate C.I. seria 

TM nr.699138 eliberat de SPCLEP Periam la data de 16.09.2008, având CNP 2490917353946, născută 

în Com. Periam, Județul Timiș, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac la nr. nou 521 (nr.vechi 261), 

Județul Timiș, în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care transmit soților Țintoi Dorel, 

identificat prin act de identitate C.I. seria TZ nr.191713 eliberat de SPCLEP Pesac la data de 

14.01.2015, având CNP 1740120353990, născut în Orș. Sânnicolau Mare, Județul Timiș și Țintoi 

Nicoleta, identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.740062 eliberat de SPCLEP Periam la data 

de 17.04.2009, având CNP 2750526353959, născută în Com. Sadova, Județul Dolj, ambii cu domiciliul 

în Comuna Pesac, nr.437, Județul Timiş, următoarele: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401318 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1329), având nr.cadastral: C1, Top: 242-243, reprezentând casa cu nr. 

vechi 261 și nr. nou 521, cu teren intravilan în suprafaţă totală de 1.439 mp, drept de proprietate 

dobândit de către numiții Selejan Ioan și soția Selejan Elena prin Hotărâre judecătorească (Hotărâre 

judecătorească nr.752/Dosar nr.1248/295/2016 din 21.09.2016 emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare; 

act cu nr.24072/10.11.2016). 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 
                                                                                                                                                       

              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA                                                                     

 

Nr.164 din 31.10.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 3964 / 31.10.2017 

                                                   

 

 

 

R E F E R A T 

  

 
În atenția domnului TOMA CORNEL, Primar al Comunei Pesac, 

 

 

 

 

 

              Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere 

cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3962/31.10.2017 depusă de soții SELEJAN 

IOAN și SELEJAN ELENA, persoane vârstnice, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.vechi 261 și 

nr.nou 521, Județul Timiș și ținând cont de prevederile art.1-3 şi art.30 din Legea nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare, respectiv a unui funcționar din cadrul 

Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, care să îi asiste în vederea 

încheierii unui act juridic de înstrăinare către numita Țintoi Nicoleta – fiică (căsătorită cu Țintoi 

Dorel), identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.740062, având CNP 2750526353959, 

născută în Com. Sadova, județul Dolj, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.437, Județul Timiş, a 

bunurilor care le aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii acestora. 

 Vă mulțumesc. 

 

                                         

 

 
REFERENT III asistent–lucrător social 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Către  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

În atenţia domnului primar, TOMA CORNEL, 

 

 

 

 Subsemnații SELEJAN IOAN, posesor al B.I. seria BR nr.388192, eliberat de 

Miliția Or. Sânnicolau Mare la data de 10.06.1985, având CNP 1430311353955, 

născut în Com. Pesac, Jud. Timiș, cu domiciliul în com. Pesac nr. 521, jud. Timiș, și 

soția SELEJAN ELENA, posesoare a C.I. seria TM nr.699138, eliberat de SPCLEP 

Periam la data de 16.09.2008, având CNP 2490917353946, născută în Com. Periam, 

jud. Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac nr. 521, jud.Timiș, prin prezenta, în calitate 

de persoane vârstnice, vă rugăm a desemna un reprezentant din partea autorității 

tutelare din cadrul Primăriei Comunei Pesac pentru a ne asista în fața notarului public 

în vederea semnării contractului de întreținere cu soții ȚINTOI DOREL și ȚINTOI 

NICOLETA.  

Prin acest contract dorim să le transmitem acestora cota parte din dreptul de 

proprietate asupra imobilului identificat prin C.F. nr.401318 Pesac, reprezentând casa 

cu nr.521 din Comuna Pesac, jud. Timiș, respectiv cota de 1/1 parte, care este 

proprietatea personală a subsemnaților, în schimbul întreținerii noastre. 

 Precizăm faptul că urmează să fim programați pentru semnarea contractului de 

întreținere la Notariatul din Sânnicolau Mare. 

 Alăturat anexăm următoarele documente în copie: 

- actele de identitate ale subsemnaților; 

- actul de identitate al soților ȚINTOI DOREL și ȚINTOI NICOLETA; 

- certificatul de căsătorie al soților ȚINTOI DOREL și ȚINTOI NICOLETA; 

- extras C.F. nr.401318 Pesac. 

Vă mulţumesc. 

 

 

Data: 31.10.2017          SEMNĂTURA, 

 

    SELEJAN IOAN ____________  

   SELEJAN ELENA     ____________  



D I S P O Z I Ț I A 
 

Privind angajarea în funcţia de asistent personal a doamnei Rogojinaru Nicoleta-Augustina pentru 

copilul cu handicap grav Rogojinaru Răzvan-Darius 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4087 din 10.11.2017 depusă de doamna 

Rogojinaru Nicoleta-Augustina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.571, Judeţul Timiş, prin care solicită 

angajarea sa în funcţia de asistent personal pentru copilul său cu handicap grav Rogojinaru Răzvan-Darius, 

având același domiciliu; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4089 din 10.11.2017 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- referatul nr.4088 din 10.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.22/29.06.2017 eliberat de Comisia 

pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș;                                                

 - prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.39 alin.1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.1-5 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

            Art.1. Începând cu data de 14.11.2017, se angajează în funcţia de asistent personal doamna Rogojinaru 

Nicoleta-Augustina, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.571, Judeţul Timiş, având CNP 2791209354758, 

pentru copilul cu handicap grav Rogojinaru Răzvan-Darius, având CNP 5040425352291. 

            Art.2. Doamna Rogojinaru Nicoleta-Augustina se angajează cu o normă întreagă, cu un program de 8 

ore/zi, prin contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată (14.11.2017 – 03.11.2019), având un 

salariu de încadrare de 1.450 lei.                                                     

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei și responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social; 

- Celei în cauză. 
 

           PRIMAR,                      AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.165 din 13.11.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

CĂTRE  

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC  

 

 

 

              Subsemnata ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA, domiciliată în Comuna 

Pesac nr.571, Județul Timiș, prin prezenta solicit angajarea ca asistent personal pentru copilul cu 

handicap grav ROGOJINARU RĂZVAN-DARIUS, cu același domiciliu. 

 Alăturat anexez următoarele documente: 

- copia actului de identitate al subsemnatei; 

- copia carnetului de muncă al subsemnatei; 

- copia certificatului de naștere al copilului meu Rogojinaru Răzvan-Darius; 

- certificatul de încadrare în grad de handicap grav al copilului Rogojinaru Răzvan-

Darius, în copie; 

- opțiunea pentru asistent personal eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Timiș, în original; 

- certificatul de cazier, în original;  

- fișa medicală, în original. 

 Declar că am pierdut Diploma de absolvire a Liceului Energetic din Timișoara și mă 

oblig să prezint un document justificativ privind studiile în termen de cel mult 30 zile de la 

prezenta cerere. 

 Vă mulțumesc pentru înțelegere. 

 

 

  DATA:                                                                                  SEMNĂTURA 

        ____________                                                                        ___________________ 

 



 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4088 / 10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

R E F E R A T  

 

 

 
 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, având în vedere faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal a doamnei 

ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA, propun angajarea pe perioadă determinată a 

acesteia în funcţia de asistent personal pentru copilul cu handicap grav ROGOJINARU RĂZVAN-

DARIUS, în conformitate cu Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap având 

nr.39/02.11.2017 eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș. 

Precizez faptul că perioada de valabilitate a Certificatului de încadrare a copilului într-un grad 

de handicap este de 24 luni de la eliberare, respectiv 24 luni de la data de 02.11.2017. 

 

 

 

 

 

REFERENT III asistent-lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 
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Angajator: COMUNA PESAC 

Adresa: Comuna Pesac, nr.360, judeţul Timiş 

C.U.I. : 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888 

 

 

 

 

CONTRACT  INDIVIDUAL  DE  MUNCĂ 

încheiat  şi  înregistrat  sub  nr.7/13.11.2017  în  registrul  general  de  evidenţă  a  salariaţilor 

 

 

 

A.  Părţile  contractului 

Angajator  - Comuna PESAC, cu sediul în comuna PESAC, nr.360, judeţul Timiş,cod poştal 307316 cod 

de identificare fiscală 23062754, telefon/fax: 0256-382888, reprezentată legal prin domnul TOMA 

CORNEL, în calitate de Primar al comunei Pesac, 

și 

Salariatul - doamna ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA domiciliată în  localitatea Pesac, 

nr.571, Judeţul Timiș, posesoare a cărţii de identitate seria TZ  nr.095078, eliberat de SPCLEP Pesac  la  

data de 04.11.2013, CNP 2791209354758, am încheiat prezentul contract individual de muncă în 

următoarele condiţii asupra cărora am convenit: 

 

 

B.  Obiectul  contractului 

- desfășurarea activității de asistent personal al copilului cu handicap grav, ROGOJINARU RĂZVAN-

DARIUS. 

 

 

C.  Durata  contractului: 

- determinată, în perioada 14.11.2017 – 02.11.2019 inclusiv, în conformitate cu Certificatul de încadrare a 

copilului în grad de handicap nr.39/02.11.2017 eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului – Consiliul 

Județean Timiș și potrivit art.12 alin.2 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare). 

 

 

D.  Locul  de  muncă 

1. Activitatea se desfăşoară la domiciliul copilului cu handicap grav ROGOJINARU RĂZVAN-DARIUS, 

respectiv la domiciliul situat în Comuna Pesac, nr.571, Județul Timiș. 

2. În lipsa unui loc de muncă  fix  salariatul va desfăşura  activitatea astfel: nu este cazul. 
 

 

E.  Felul  muncii 

Funcţia/meseria conform Clasificării Ocupaţiilor din România 

- 532203 – asistent personal. 

 

 

F.  Atribuţiile  postului 

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual  de  muncă. 

 

 

F^1. Criteriile de evaluare a activității profesionale ale salariatului  

            - comunicarea la locul de muncă; 
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 - lucrul în echipă; 

 - efectuarea unor calcule matematice; 

 - dezvoltarea profesională proprie; 

 - planificarea activităţii zilnice; 

 - organizarea locului de muncă; 

 - întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru; 

 - asigurarea calităţii lucrărilor executate. 

 

 

G.  Condiţii  de  muncă 

- activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr.263/2010 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu  modificările şi completările ulterioare. 
 

 

H.  Durata  muncii 

O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore/zi.      

Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern. 

Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente 

destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora. 

 

 

I.  Concediul 

Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata  muncii (normă întreagă, 

fracțiune de normă). 

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar: nu este cazul. 

 

 

J.  Salarizare 

1. Salariul de bază lunar brut: 1.450  lei. 

2. Alte  elemente  constitutive: 

a.  sporuri: nu este cazul; 

b.  indemnizaţii: nu este cazul; 

b^1. prestații suplimentare în bani: nu este cazul; 

b^2. modalitatea prestațiilor suplimentare în natură: nu este cazul; 

c.  alte  adaosuri: nu este cazul. 

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori 

în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, 

conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată,  

modificată și completată ulterior. 

4. Data/datele la care se plăteste salariul este: 7  ale  fiecărei luni. 
 

 

K.  Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă: 

a. echipament individual de protecţie: nu este cazul; 

b. echipament  individual de lucru: nu este cazul; 

c. materiale igienico-sanitare: nu este cazul; 

d. alimentaţie de protecţie: nu este cazul; 

e. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: nu este cazul. 

 

 

L.  Alte  clauze 
a.  perioada  de  probă  este  de 5 zile lucrătoare. 
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b.  perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform art.75 din Legea 

nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau potrivit contractului 

colectiv de muncă, după caz; 

c.  perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare,  conform art.81 alin.4 din Legea  

nr.53/2003  -  Codul  Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare sau potrivit contractului 

colectiv de muncă aplicabil; 

d. în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la 

art.18 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii/ republicată și modificată, se vor regăsi şi în Contractul 

Individual de Muncă; 

e.  alte  clauze: nu este cazul. 

 

 

M.  Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 

1.  Salariatul are în principal, următoarele drepturi: 

a. dreptul la salarizare în raport cu natura, competenţa şi importanţa activităţii desfăşurate; 

b. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

c. dreptul la concediu de odihnă anual, concedii medicale şi alte concedii; 

d. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e. dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

f. dreptul la acces la formare profesională; 

g. dreptul la demnitate în muncă; 

h. dreptul la negociere individuală şi colectivă; 

i. dreptul la informare şi consultare; 

j. dreptul de a participa la acţiuni colective; 

k. dreptul de a constitui sau adera la un sindicat; 

l. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele de munca aplicabile. 

 

2.  Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

a. obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi  revin conform fişei 

postului; 

b. obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c. obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 

d. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în societate; 

e. obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

f. obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

g. alte obligații prevăzute de lege sau de contractele de muncă aplicabile. 

 

3.  Angajatorul are,  în principal, următoarele drepturi: 

a. să stabilească organizarea și funcționarea societății;  

b. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

c. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat în condițiile legii; 

d. să stabilească obiectivele de performanță individuală a salariatului;  

e. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

f. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, 

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului  intern. 

 

4.  Angajatorului  îi  revin,  în  principal,  următoarele  obligaţii: 

a. să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă anterior începerii activităţii; 

a^1. să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul 

colectiv de munca aplicabil și din lege; 

b. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de 

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
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c. să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

relaţiilor de muncă; 

d. să elibereze la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv 

activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate; 

e. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

f. să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze 

contribuțiile și impozitele datorate de salariați în condițiile legii; 

g. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; 

h. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil 

precum şi din contractul individual de muncă; 

i. să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaților în privința deciziilor susceptibile 

să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora.  

 

 

N.  Dispoziţii  finale 
1. Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu  dispoziţiile  Legii  nr.53/2003  - 

Codul  Muncii, republicată, modificată și completată ulterior, ale contractului colectiv de muncă aplicabil 

încheiat la nivelul angajatorului înregistrat sub nr. _________ / __________ la I.T.M. a județului 

Timiș/Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

2. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă 

impune încheierea unui act adiţional la contract, conform  dispoziţiilor legale cu excepția situațiilor în care 

o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 

Prezentul  Contract  Individual  de  Muncă  s-a  încheiat  în  2  (două)  exemplare, câte  unul  pentru  fiecare  

parte. 

 

 

O.  Conflictele  în  legătură  cu  încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea  prezentului 

contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă  material  şi  teritorial,  

potrivit  legii. 

 

 
 

             Angajator,                                                          Salariat, 

             COMUNA PESAC                         ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA 

                  Reprezentant legal 
      Primar,      Semnătura ____________ 

        TOMA CORNEL  

                  

            Semnătura ____________      

        

                        

Data : 13.11.2017 

         Salariat, 

               Am primit 1(un)exemplar ___________ 

 

 

 

Pe data de ________________ prezentul contract individual de muncă încetează în temeiul art. 

______ din Legea nr.53/2003 republicată și modificată, în urma procedurii legale.   

 

Angajator, 

 

____________________ 

http://model-de.ro/Legea+53+2003+actualizata+2011+Codul+muncii+2011-p18-400.htm
http://model-de.ro/Legea+53+2003+actualizata+2011+Codul+muncii+2011-p18-400.htm


JUDEȚUL TIMIȘ 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

              FIȘA POSTULUI  PENTRU ASISTENTUL PERSONAL 

 

 

ASISTENT PERSONAL - persoana care are în îngrijire, supraveghere și acordă ajutor  

                                                      PERMANENT minorului (adultului) cu handicap. 

 

COMPARTIMENTUL: Asistență Socială 

CERINȚE: - domiciliul persoanei cu handicap  

          - persoană validă, capabilă să acorde  spijin permanent asistatului; 

                       -   avizul medical al stării de sănătate; 

                       -   ancheta socială; 

RELAȚII:   a) IERARHICE – se subordonează PRIMĂRIEI COMUNEI PESAC; 

                        b) DE COLABORARE – cu medicul de familie, unitățile de învățământ, centrele  

  de recuperare, autoritățile locale, rudele persoanei cu handicap. 

 

 

ARTIBUȚII, SARCINI, RESPONSABILITĂȚI 

 
- asigură o alimentație corespunzătoare deficienței; 

- servește masa respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile igenico-sanitare necesare; 

- alimentează direct sau sprijină bolnavul care are nevoie de un astfel de ajutor urmărind educarea 

și formarea deprinderilor de autonomie; 

- asigură igiena corporală a bolnavului, a lenjeriei de pat și a camerei; după caz, însoțește bolnavul 

la grupurile sanitare, baie, etc.; 

- organizează și răspunde de întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare în spațiile de 

cazare; 

- participă activ la umanizarea condițiilor de viață a persoanei îngrijite, implicându-se permanent 

în viața cotidiană; 

- asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau 

acutizare și ia măsurile care se impun (transport spital, solicitare control medical de specialitate la 

domiciliu); 

- respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști: kinetoterapie, 

ergoterapie, programul individual de recuperare întocmit de către Comisia de expertiză medicală a 

persoanelor cu handicap; 

- stimulează personalitatea persoanei pe care o are în îngrijire stabilind relații afective cu aceasta; 

- participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de către  Primăria Pesac  

al cărui angajat este sau alte forme de perfecționare organizate; 

- execută și alte sarcini specifice profilului postului pe care îl ocupă, dispuse de medici sau 

primărie ori impuse de natura handicapului, de starea persoanei cu handicap; 

- respectă obligațiile prevăzute în lege, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ: 

 
Numele și prenumele asistentului personal: ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA 

 
                     SEMNĂTURA _____________________________ 

 

 
Data: 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4107 / 13.11.2017 

 

 

 

 

Instruirea periodică obligatorie a asistenţilor personali organizată de  

Compartimentul  de Asistență Socială 

 

 

Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primariei Comunei Pesac a efectuat  în 

perioada 12.05.2017, în conformitate cu prevederile art.38 lit.a din Legea nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și modificată, 

instruirea periodică obligatorie a  asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap grav din 

Comuna Pesac. Instruirea s-a desfăşurat la sediul Primăriei Comunei Pesac. 

La instruire a participat un  asistent personal ai persoanelor cu handicap grav, iar tematica 

prezentată de lucrătorul social, conform Ordinului nr.319/2007 al Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap, are în vedere atingerea următoarelor obiective: 

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei de a realiza corect îngrijirile primare;  

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal privind asistarea persoanei cu 

handicap grav în alimentaţie şi hrănire;   

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a asigura un spaţiu 

personalizat, în funcţie de necesităţile şi particularităţile beneficiarului;  

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a supraveghea şi menţine 

starea de sănătate a persoanei cu handicap grav;  

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a comunica eficient cu 

persoana cu handicap grav, în funcţie de particularităţile acesteia;  

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a antrena şi asista 

persoana cu handicap grav într-o varietate de activităţi necesare dezvoltării personalităţii 

acesteia, recuperării, integrării în comunitate, petrecerii timpului liber în acord cu 

particularităţile şi preferinţele ei;  

 Consolidarea/dezvoltarea competenţei asistentului personal de a sprijini integrarea 

şcolară/educaţia permanentă a persoanei cu handicap grav;  

 Dezvoltarea competenţei necesare sprijinirii persoanei cu handicap grav în cunoaşterea şi 

exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin în calitate de membru al comunităţii. 
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La sfârșitul acestor teme cursanții vor putea: 

- Să asiste beneficiarul în îngrijirile primare; 

- Să asigure conditiile igenice ale spatiului personalizat; 

- Să stabileasca meniul zilnic al persoanei cu handicap; 

- Să asiste si sa sprijine beneficiarul la hranire; 

- Să asigure confortul/starea de bine in timpul mesei; 

- Să amenajeze corespunzator spatial de locuit al beneficiarului; 

- Să asigure un spatiu personalizat pentru persoana cu handicap grav; 

- Să identifice schimbările stării de sănătate; 

- Să asiste persoana cu handicap in mentinerea sănătății; 

- Să identifice capacitatile de comunicare ale persoanei cu handicap; 

- Să stabileasca modul de comunicare; 

- Să realizeze comunicarea; 

- Să asiste/sprijine persoana cu handicap grav în activitățile pe care le desfășoară la 

domiciliu; 

- Să asiste persoana cu handicap grav la activitățile cotidiene și la participarea în 

comunitate; 

- Să asiste școlarizarea și pregătirea școlară într-o alternativă educațională 

adecvată; 

- Să informeze persoana cu handicap grav cu privire la drepturile și obligațiile sale 

legale; 

- Să asiste persoana cu handicap grav în relațiile cu autoritățile; 

- Să asiste persoana cu handicap grav în protecția și exercitarea drepturilor sale. 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU ASISTENȚII PERSONALI PREZENȚI LA INSTRUIRE 

 

Nr.crt. Numele și prenumele asistentului personal Semnătura 

 

1. ROGOJINARU NICOLETA-AUGUSTINA  

 

 

Data: __________________ 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 14.11.2017 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.165/13.11.2017 privind angajarea în 

funcţia de asistent personal a doamnei Rogojinaru Nicoleta-Augustina pentru copilul cu handicap grav 

Rogojinaru Răzvan-Darius; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 14.11.2017, se actualizează statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

- Celor în cauză. 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.166 din 11.09.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.166/13.11.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 14.11.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017 
 

 

 

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 
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11. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

12. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

13. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

15. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

16. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

17. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

18. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

19. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

20. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

22. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

 

 
        PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,                 SECRETAR COMUNĂ, 

    TOMA CORNEL      TRIFA LILIANA-NICOLETA                DUMITRAŞ ANGELICA                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă domnului  

  Bercea Cristian, având funcţia de muncitor necalificat în cadrul Primăriei Comunei Pesac  

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.4104/13.11.2017 întocmit de doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-

contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, privind dreptul domnului Bercea Cristian, având funcţia de 

muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei Comunei Pesac referitor la 

acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de 

muncă de peste 15 ani; 

- prevederile art.10 alin.4 şi art.11 alin.3-4 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea  

personalului plătit din fonduri publice;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în 

conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017;  

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se acordă domnului Bercea Cristian, având funcţia de 

muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Administrativ al Primăriei Comunei Pesac, gradaţia 4 

pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 15 ani de muncă, modificându-

i-se cuantumul brut al veniturilor salariale lunare de la suma de 1.763 lei la suma de 1.800 lei. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta , inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac, precum și doamna Dumitraș 

Angelica, responsabil cu aplicația Revisal. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

            Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Domnului Bercea Cristian, muncitor necalificat; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al angajatului. 
 

              PRIMAR,                   AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

Nr. 167 din 13.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.12.2017 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.167/13.11.2017 privind acordarea 

gradaţiei  corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă domnului Bercea Cristian, având funcţia de 

muncitor necalificat în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1-3, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.17/24.03.2017 privind aprobarea bugetului 

local al Comunei Pesac pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.41/27.07.2017 privind modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017;  

- prevederile H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 privind reactualizarea salariilor de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.12.2017 se actualizează statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.168 din 13.11.2017 
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JUDEŢUL TIMIŞ                   ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.168/13.11.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.12.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.1/2017, H.C.L. Pesac nr.41/27.07.2017 și H.C.L. Pesac nr.47/28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 5.800 1.450 7.250 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 4.350 1.088 5.438 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Gradație 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 4.349 - 4.349 - - 4.349 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.000 22,5%  

(675 lei) 

3.675 368 - 4.043 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 2 2.000 12,5% 

(250 lei) 

2.250 - - 2.250 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FCE M 5 1.900 22,5%  

(428 lei) 

2.328 - - 2.328 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FCE S 5 2.000 22,5%  

(450 lei) 

2.450 - - 2.450 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 2 3.500 12,5%  

(438 lei) 

3.938 394 - 4.332 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FCE S 5 2.500 22,5%  

(563 lei) 

3.063 - - 3.063 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.500 17,5%  

(263 lei) 

1.763 - - 1.763 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 4 1.500 20%  

(300 lei) 

1.800 - - 1.800 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.500 - 1.500 - - 1.500 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – numire 

pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de serviciu 

începând cu data de 12.06.2017 

– concediu pentru creștere copil 

până la vârsta de 2 ani) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 - - - - - - 

NEDIN VASILE-PETRU 

numire pe perioadă 

determinată    
(până la revenirea pe post a 

titularului postului – doamna 

Fluture Laura-Loredana) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 1.932 7,5 2.077 - - 2.077 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 1.725 17,5% 

(302 lei) 

2.027 - - 2.027 

 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 1.725 22,5% 

(388 lei) 

2.113 - - 2.113 

 

 
 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FCE S - - - - - - - 

 

 

 

X. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele titularului 

postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

18. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 2.652 2.652 2.652 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. SICOE 

Anișoara-Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

2. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - - - - - - - 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
FPE S 2 2.500 12,5% 

(313 lei) 

2.813 - - 2.813 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 6   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Primăriei Comunei Pesac, precum și a 

Grupului de lucru local pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate – POAD 2017 

 
 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- adresa nr.13921/S1/13.11.2017 a Instituției Prefectului – Județul Timiș înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4116/14.11.2017; 

- prevederile H.G. nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G.nr.627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr.799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

- prevederile lit.B pct.6 din Anexa nr.2 la H.G. nr.909/2016 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional 

Ajutorarea persoanelor defavorizate; 

- prevederile Regulamentului U.E. nr.233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în 

perioada 2014-2020; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 
 

Art.1. (1) Se desemnează persoane împuternicite să semneze din partea Primăriei Comunei 

Pesac procesul verbal de recepție a produselor POAD pentru implementarea Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017, precum și tabelul centralizator, 

următorii angajați din cadrul instituției: 

- domnul NEDIN VASILE-PETRU, referent III asistent-lucrător social; 

- doamna FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA, referent II-cultural. 

           (2) Persoanele desemnate la alin.1 al prezentului articol vor avea următoarele 

atribuții: 

- să ţină evidenţa strictă a produselor alimentare primite şi distribuite cu ajutorul fişelor de 

magazie/listelor semnate de beneficiarii produselor; 

- după distribuirea produselor alimentare vor returna listele semnate de beneficiarii 

produselor, iar ultima pagină va fi semnată şi stampilată de responsabilul legal; 

- după returnarea listelor, persoanele responsabile vor răspunde tuturor solicitărilor 

Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş cu privire la POAD 2017 și vor transmite orice situații 

referitoare la POAD 2017. 

 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

Art.2. Se stabilește ca locație unde se vor livra/depozita/ recepționa produsele/ajutoarele 

alimentare POAD 2017 clădirea Căminului Cultural Pesac, imobil situat în Comuna Pesac, 

nr.355/1, Județul Timiș, persoane de contact la depozit fiind cele desemnate la art.1. 

 

Art.3. (1) Se desemnează Grupul de lucru local pentru implementarea Programului 

Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017, în următoarea componență: 

- NEDIN VASILE-PETRU, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA, referent II-cultural; 

- IUHASZ DANIEL, magaziner în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- BERCEA CRISTIAN, muncitor necalificat în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac.  

          (2) Grupul de Lucru local privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017 constituit la nivelul Comunei Pesac, are următoarele 

atribuții: 

- primește ajutoarele alimentare asigurând păstrarea acestora în condiții corespunzătoare și de 

siguranță, preocupându-se de gestionarea produselor primite și distribuite, pentru care va 

întocmi și completa fișe de magazie; 

- se preocupă de distribuirea ajutoarelor alimentare către persoanele îndreptățite, în baza 

documentelor justificative; 

- întocmește listelele suplimentare cu persoanele care intră în categoriile beneficiare de 

ajutoare alimentare între data constituirii bazei de date și data distribuirii acestora sau care, 

din eroare, nu au fost cuprinse în baza de date;  

- transmite Ministerului Fondurilor Europene, a doua zi dupa completare, un exemplar al 

Procesului-verbal de predare-primire încheiat între reprezentanții primăriei și ai operatorului 

economic;  

- transmite Ministerului Fondurilor Europene, în termen de 30 zile de la terminarea distribuirii 

produselor alimentare, cupoanele individuale și listele suplimentare care justifică distribuția 

acestora;  

- la finalizarea distribuirii ajutoarelor alimentare, transmite Ministerului Fondurilor Europene 

cupoanele individuale recuperate de la persoanele care au ridicat alimentele împreună cu o 

situație centralizatoare privind derularea POAD în Comuna Pesac, cuprinzând și cantitatea 

de ajutoare primită, distribuită, numărul de beneficiari, posibile nereguli sau dificultăți 

apărute; 

- să respecte prevederile legislației în domeniu, respectiv atribuțiile prevăzute la lit.B pct.6  

din Anexa  nr.2 a H.G.nr.799/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate la art.1-3 din prezenta dispoziție. 

 

Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Ministerului Fondurilor Europene; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul profesional al angajaților; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 

              PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

Nr.169 din 14.11.2017 



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ     la adresa nr.4116/14.11.2017

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

1

2

PRIMAR,

TOMA CORNEL

DATELE DE CONTACT 

ale persoanelor desemnate să semneze din partea primăriei procesele verbale de recepție 

a produselor POAD 2017, precum și tabelul centralizator

Nr.          

crt.

Numele și prenunele persoanei 

împuternicite

Date de contact

              ANEXA NR.1

NEDIN VASILE-PETRU

FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA

0767-532913; 0256-382888;             

e-mail: vali_ned@yahoo.com

0728-872846; 0256-382888;               

e-mail: primariapesac@yahoo.com



PRIMAR,

TOMA CORNEL

DATELE DE CONTACT 

ale persoanelor desemnate să semneze din partea primăriei procesele verbale de recepție 

a produselor POAD 2017, precum și tabelul centralizator

              ANEXA NR.1



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4116 / 14.11.2017 

 

 

 

 

Către,  
 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL TIMIŞ 
Timişoara, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 17, Judeţul Timiş 

 

 

 

 
 Prin prezenta, urmare a adresei instituţiei dumneavoastră înregistrată sub nr. 13921/S1 din data 

de 13.11.2017 şi înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub numărul 4116/14.11.2017 prin care ne 

solicitați să vă transmitem informații privind: 

 Adresa de livrare a ajutoarelor alimentare; 

 Numele și datele de contact ale persoanelor (minim două) împuternicite, prin dispoziție 

a primarului, să semneze din partea primăriei procesul verbal de recepție a produselor 

POAD avându-se în vedere disponibilitatea acestora pe întreaga perioadă de distribuție; 

 Dispoziția primarului de desemnare a membrilor Grupului de lucru local POAD, 

vă informăm că a fost emisă Dispoziția nr.169/14.11.2017 privind desemnarea persoanelor 

responsabile la nivelul Primăriei Comunei Pesac, precum și a Grupului de lucru local pentru 

implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2017 emisă 

de Primarul Comunei Pesac.  

În acest sens, alăturat anexăm prezentei Dispoziția Primarului Comunei Pesac 

nr.169/14.11.2017, precum și datele de contact ale persoanelor desemnate, în format excel editabil. 

 Cu deosebit respect, 

 

 

        Primar,                        Secretar comună, 

           TOMA CORNEL                                     DUMITRAŞ  ANGELICA 

 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 22.11.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 22 

noiembrie 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 170 din 15.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea acordării ajutorului social doamnei Ștefan Gianina 

 

 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

4/14.11.2017 depusă de doamna Ștefan Gianina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.727, Judeţul Timiş; 

 - referatul nr.4131/14.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- ancheta socială întocmită la data de 14.11.2017 de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             - prevederile art.9-12 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D     I     S     P     U     N     E : 
 

Art.1. Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de 357 lei pentru doamna Ștefan Gianina, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.727, Județul Timiș, având CNP 2900808352292, în calitate de 

titular. 
Art.2. (1) Drepturile prevăzute la art.1 se acordă începând cu data de 01.12.2017. 

           (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către Agenţia 

Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile 

de la data comunicării pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Pesac; 

- Reprezentantului legal. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

Nr.171 din 15.11.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Ilisei Iasmina-Maria 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4049 din data de 08.11.2017 depusă de 

doamna Ilisei Iasmina-Maria; 

 -  ancheta – socială înregistrată sub nr.4114 din data de 13.11.2017 întocmită de domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

-  referatul înregistrat sub nr.4157 din 15.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

-  prevederile art.25 alin.3 și art.32 din Legea nr.277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul 

și indemnizația  lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a 

alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E  : 

             Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei, în 

cuantum de 328 lei, pentru titulara dosarului Ilisei Iasmina-Maria, având CNP 2901024350055, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.678, Județul Timiș. 

            Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile Petru, referent 

III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul Controlul legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Pesac; 

- Titularului alocaţiei de susţinere a familiei. 

 

             PRIMAR,                                                 AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.172  din 15.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Nănău Emanuel-Călin 

 

 
 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Luând în considerare următoarele: 
 - procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 întocmit de A.J.P.I.S. Timiș și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a 

neconformităților constatate față de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, respectiv măsura 

nr.1, având Cod măsură M3, măsura dispusă constând în modificarea cuantumului ASF pentru titularul 

Nănău Emanuel-Călin cu CNP 1820625352296; 

          - referatul înregistrat sub nr.4211/21.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin care se arată că au intervenit modificări a 

veniturilor familiei titularului de dosar (dosar nr.16/12.11.2012); 

           - prevederile art.5 alin.2 lit.d și art.23 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, 

aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocația 

de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat 

pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D     I     S     P     U     N     E   : 
 

            Art.1. Începând cu data de 01.10.2017, se modifică cuantumul alocației pentru susținerea familiei de 

la 328 lei la 300 lei, pentru titularul dosarului Nănău Emanuel-Călin, având CNP 1820625352296, 

domiciliat în Comuna Pesac, nr.617, Județul Timiș.  

            Art.2. Plata drepturilor prevăzute la art.2 se efectuează prin mandat poștal de către A.J.P.I.S. Timiș.  

            Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile - Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

            Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlului legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei de susţinere a familiei. 
 

                    PRIMAR,                                                AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.173 din 21.11.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4211 / 21.11.2017 

 

 

 

 

 

R E F E R A T 
 

 

 

 

            Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de 

procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3764/20.10.2017 prin care au fost stabilite măsuri ca urmare a neconformităților constatate față 

de prevederile legislației din domeniul asistenței sociale, măsura nr.1, având Cod măsură M3, 

precum și în conformitate cu prevederile art.5 alin.2 lit.d și art.23 din Legea nr.277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare 

a majorării veniturilor familiei (adeverința nr.122/10.07.2017 eliberată de S.C. SENZOR GUARD 

SECURITY S.R.L. privind pe numitul Nănău Emanuel-Călin și comunicată prin fax Primăriei 

Comunei Pesac la data de 10.11.2017, precum și  adeverința nr.18/31.10.2017 eliberată de S.C. 

EAST-GLOVE S.R.L. privind pe numita Nănău Lidia), propun MODIFICAREA cuantumului 

alocației pentru susținerea familiei titularului Nănău Emanuel-Călin, începând cu luna 

OCTOMBRIE 2017, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

beneficiarului ASF 

Nr.dosar 

ASF 

 Adresa Cuantum 

vechi 

-lei- 

Cuantum 

nou 

-lei-  

1. NĂNĂU EMANUEL-CĂLIN 16/12.11.2012 Pesac nr.617 328 300 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, domnului Todor Ovidiu-Mihai, 

persoană cu handicap grav  

 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

           - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4206/20.11.2017 depusă de domnul 

Todor Ovidiu-Mihai, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.760, Județul Timiș, prin care solicită 

acordarea indemnizației lunare și anexează acordul privind opțiunea sa în acest sens, acord înregistrat 

la D.G.A.S.P.C. Timiș sub nr.54232/17.11.2017; 

- referatul nr.4210/21.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.3979/31.10.2017 emis de Consiliul Județean 

Timiș – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu termen de valabilitate 

„permanent”;  

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.16/31.01.2017 privind acordarea 

indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Todor Ovidiu-Mihai; 

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.42 alin.4, ale art.43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile Legii nr.153/2007 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
          Art.1. Începând cu data 01.12.2017 (luna următoare depunerii cererii), se acordă pe perioadă 

nedeterminată domnului Todor Ovidiu-Mihai, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.760, Județul 

Timiș și identificat prin CNP 1780923353958, indemnizația lunară în conformitate cu prevederile 

Legii nr.448/2006. Cuantumul indemnizației lunare este de 1.065 lei.  

  

 Art.2. Ținând cont că nu există continuitate între cele două Certificate de încadrare în grad de 

handicap emise de Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

(Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.3898/11.10.2016 și Certificatul de încadrare în grad 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

 

de handicap nr.4206/20.11.2017) nu se acordă indemnizația lunară către persoana cu handicap grav 

Todor Ovidiu-Mihai pentru luna noiembrie 2017. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

             Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Pesac; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celui în cauză. 
 

 
 

 

           PRIMAR,           AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                           Secretar  Comună, 

                                                                              DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr.174 din 21.11.2017 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4210 / 21.11.2017 

 

 
R E F E R A T 

 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, precizez următoarele: 

 

- prin Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.16/31.01.2017 i s-a acordat, începând cu data 

de 01.02.2017, domnului TODOR OVIDIU-MIHAI, persoană cu handicap grav, indemnizația 

lunară conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit Certificatului de 

încadrare în grad de handicap nr.3898/11.10.2016 emis de Consiliul Județean Timiș - Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu termen de valabilitate de 12 luni (dată 

expirare:11.10.2017); 

 

- la data de 20.11.2017, domnul TODOR OVIDIU-MIHAI a depus cererea înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4206/20.11.2017 prin care solicită acordarea indemnizației lunare și 

anexează acordul privind opțiunea sa în acest sens, acord înregistrat la D.G.A.S.P.C. Timiș sub 

nr.54232/17.11.2017;  

 

- ținând cont că nu există continuitate între cele două Certificate de încadrare în grad de 

handicap emise de Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap (nr.3898/11.10.2016 și nr.4206/20.11.2017) propun neacordarea indemnizației lunare 

către TODOR OVIDIU-MIHAI pentru luna noiembrie 2017 și acordarea indemnizației lunare 

către acesta, pe perioadă nedeterminată, începând cu luna decembrie 2017 (luna următoare 

depunerii cererii) potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.3979/31.10.2017 emis de 

Consiliul Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și în conformitate 

cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

 

REFERENT III ASISTENT - lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară 

conform Legii nr.448/2006 la nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 

01.12.2017 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 
          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.174/21.11.2017 privind acordarea indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, domnului Todor Ovidiu-Mihai, persoană cu handicap grav; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 

ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap 

grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară conform Legii nr.448/2006 la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.175 din 21.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.175/21.11.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.12.2017, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017 
 

 

      

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1. BOCȘE FILOFTEIA Pesac, nr.112  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  BURADA ADINA Pesac, nr.574  

Jud. Timiș 

1.065 

3. HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

4. GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

5. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

6. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

7. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

8. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

9. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

10. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

11. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

12. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

13. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

            



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea acordării ajutorului social domnului Kerpenisan Niculița 

 

 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

5/24.11.2017 depusă de domnul Kerpenisan Niculița, domiciliat în Comuna Pesac, nr.622, Judeţul 

Timiş; 

 - referatul nr.4267/24.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – 

lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- ancheta socială întocmită la data de 24.11.2017 de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             - prevederile art.9-12 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D     I     S     P     U     N     E : 
 

Art.1. Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de 142 lei pentru domnul Kerpenisan 

Niculița, domiciliat în comuna Pesac nr.622, Județul Timiș, având CNP 1590514353948, în calitate 

de titular. 
Art.2. (1) Drepturile prevăzute la art.1 se acordă începând cu data de 01.12.2017. 

           (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către 

Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 

30 de zile de la data comunicării pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal. 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

 

Nr.176 din 24.11.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în 

perioada sezonului rece Noiembrie 2017 - Martie 2018, pentru familiile și persoanele singure  

altele decât cele beneficiare de ajutor social 

 

 

         Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

  Având în vedere  următoarele: 

- cererile şi declaraţiile pe propria răspundere înregistrate la Primăria Comunei Pesac în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada 

sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018 pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - referatul nr.4307/27.11.2017  întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III 

asistent -  lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             -  prevederile art.6-25 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

     -  prevederile art.1-9 și art.23-25 din Anexa la H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

           În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E  : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018, persoanelor cuprinse în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, fiind totodată specificat şi cuantumul 

ajutorului lunar acordat persoanelor care au calitate de titulari ai ajutorului. 

Art.2. Plata se va efectua până la data de 23 decembrie 2017 în urma transmiterii sumelor de către 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent – lucrător social şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.5. În cazul în care o persoană este nemulţumită de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi 

atacată la Tribunalul Timiş, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil; 

- Beneficiarilor ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri. 
 

          PRIMAR,                                                                                 AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                     Secretar  comună, 

                                                                                               DUMITRAȘ ANGELICA 
 

Nr.177 din 27.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



Anexa nr.1 

 

 

 

La Dispoziția nr.177 / 27.11.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 
 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

membrii 

în 

familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  
 

01.11.2017- 

31.03.2018 
 

1 BARBUSIU OCTAVIAN 1490618024483 Pesac, nr. 377 1 340 34 170 

2 JIVAN FLORIN 1820609352309 Pesac, nr. 454 3 325 34 170 

3 LIPITOR ADRIANA 2790503353944 Pesac, nr. 68 6 393 30 150 

4 LATA FLOARE 2400407353957 Pesac, nr. 26  1 520 20 100 

5 MIC PETRU 1401105353941 Pesac, nr. 489 2 560 16 80 

6 MUNTEAN PAVEL 1370902354813 Pesac, nr. 722 2 520 20 100 

7 MUZICUS PERSIDA 2540913353940 Pesac, nr. 524 2 520 20 100 

8 OLARIU NADIA ECATERINA 2770519353966 Pesac, nr. 551 2 0 54 270 

9 RAT FLORITA 2430416353946 Pesac, nr. 675 1 520 20 100 

10 ROGOJINAR COSMIN 1741010353941 Pesac, nr. 768 3 0 54 270 

11 STEFAN LAVINIA 2780812353966 Pesac, nr. 849 5 114 54 270 

12 STOIAN FLOAREA 2671031353961 Pesac, nr. 794 1 0 54 270 

13 TICAN GABRIELA LUMINITA 2720912353944 Pesac, nr. 749/A 4 0 54 270 

14 TROEA GHEORGHE 1710321354832 Pesac, nr. 726 5 232 44 220 

15 VICHENTIE ARSENIE 1690922353957 Pesac, nr. 774 10 122 54 270 

16 VICHENTIE IOAN 1720910353947 Pesac, nr. 747 3 0 54 270 

 

TOTAL 

 

616 

 

3080 
 

                              
 

                      PRIMAR,                                            REFERENT III ASISTENT –lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                       NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



1 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac  

Nr. înregistrare : 4307/27.11.2017 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T 

 
 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, în urma 

verificărilor efectuate cu privire la cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, 

stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare, propun acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada 

sezonului rece luna noiembrie 2017 – Martie 2018, pentru un număr de 16 titulari de cereri, după cum urmează: 

 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

Membrii 

în familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  

 

01.11.2017 

- 

31.03.2018 

31.03.2014 

1 BARBUSIU OCTAVIAN 1490618024483 PESAC 377 1 340 34 170 

2 JIVAN FLORIN 1820609352309 PESAC 454 3 325 34 170 

3 LIPITOR ADRIANA 2790503353944 PESAC 68 6 393 30 150 

4 LATA FLOARE 2400407353957 PESAC 26  1 520 20 100 

5 MIC PETRU 1401105353941 PESAC 489 2 560 16 80 

6 MUNTEAN PAVEL 1370902354813 PESAC 722 2 520 20 100 



2 

7 MUZICUS PERSIDA 2540913353940 PESAC 524 2 520 20 100 

8 OLARIU NADIA ECATERINA 2770519353966 PESAC 551 2 0 54 270 

9 RAT FLORITA 2430416353946 PESAC 675 1 520 20 100 

10 ROGOJINAR COSMIN 1741010353941 PESAC 768 3 0 54 270 

11 STEFAN LAVINIA 2780812353966 PESAC 849 5 114 54 270 

12 STOIAN FLOAREA 2671031353961 PESAC 794 1 0 54 270 

13 TICAN GABRIELA LUMINITA 2720912353944 PESAC 749/A 4 0 54 270 

14 TROEA GHEORGHE 1710321354832 PESAC 726 5 232 44 220 

15 VICHENTIE ARSENIE 1690922353957 PESAC 774 10 122 54 270 

16 VICHENTIE IOAN 1720910353947 PESAC 747 3 0 54 270 

 

TOTAL 

616 3080 

 

                              
 

                      PRIMAR,                                            REFERENT III ASISTENT –lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                       NEDIN VASILE-PETRU 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri 

pentru persoana singură cu venituri reduse Lăcătuș Sofia, beneficiară a ajutorului social stabilit în condițiile 

Legii nr. 416/2001, pentru perioada 1 Noiembrie 2017 – 31 Martie 2018 

 
 

 Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 
 Având în vedere următoarele: 

 - prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.161/30.10.2017 privind aprobarea acordării 

ajutorului social doamnei Lăcătuș Sofia; 
 - Lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau 

combustibili petrolieri, listă înregistrată sub nr.4318/27.11.2017 și întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, în 

calitate de referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

 -  prevederile art.11 alin.2 și art.25 alin.1-5 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - prevederile art.23 și art.25  din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.a, c și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E    : 
 

 Art.1. (1) Se acordă dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri pentru persoana singură cu venituri reduse Lăcătuș Sofia, beneficiară a ajutorului social stabilit în 

condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 Noiembrie 2017 – 31 

Martie 2018, în sumă lunară de 58 lei, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

          (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se va 

efectua o singură dată prin casieria primăriei în luna decembrie 2017, pentru toată perioada sezonului rece. 

 Art.2.  În cazul în care plata ajutorului social se suspendă sau încetează în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 

martie 2018 pentru persoana singură cuprinse în Anexa nr.1, suma acordată ca şi ajutor pentru încălzirea locuinţei 

se va recupera. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de 

referent III asistent-lucrător social și Compartimentul Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 Art.4. Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Compartimentului Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social; 

- Beneficiarei. 
 

              PRIMAR,                     AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                     Secretar Comună, 

                                                                                        DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 178 din 27.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

Primăria Comunei Pesasc 

Nr.4318/27.11.2017 

                                                                                                           ANEXA Nr. 1 

La Dispoziția nr. 178/27.11.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 

 

 

 

 

L I S T A 
privind beneficiarii de ajutor social pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada sezonului 

rece 1 Noiembrie 2017 – 31 Martie 2018 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele și  Prenumele titularului CNP Nr.dosar ajutor 

social 
 

Adresa 

PESAC NR. 

Nr.membri 

în familie 

Cuantumul 

pentru perioada 

01.11.2017 – 

31.03.2018 

-lei- 

 

1. LACĂTUȘ SOFIA 

 

2521024353959 3/27.10.2017 736 1 290 

    

 

 

 

 

 

                                        PRIMAR                                                                                      REFERENT III ASISTENT – LUCRĂTOR SOCIAL 

                      TOMA CORNEL                                                                                                  NEDIN VASILE - PETRU                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri 

pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit în condițiile 

Legii nr. 416/2001, pentru perioada 1 Decembrie 2017 – 31 Martie 2018 

 

 
 Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 
 Având în vedere următoarele: 

 - prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.171/15.11.2017 privind aprobarea acordării 

ajutorului social doamnei Ștefan Gianina; 

 - prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.176/24.11.2017 privind aprobarea acordării 

ajutorului social domnului Kerpenisan Niculiță; 
 - Lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau 

combustibili petrolieri, listă înregistrată sub nr.4319/27.11.2017 și întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, în 

calitate de referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

 -  prevederile art.11 alin.2 și art.25 alin.1-5 din O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ; 

 - prevederile art.23 și art.25  din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.a, c și art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E    : 
 

 Art.1. (1) Se acordă dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 

petrolieri pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, beneficiare ale ajutorului social stabilit în 

condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 1 Decembrie 2017 – 31 

Martie 2018, în sumă lunară de 58 lei, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

          (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri se va 

efectua o singură dată prin casieria primăriei în luna decembrie 2017, pentru toată perioada sezonului rece. 

 Art.2.  În cazul în care plata ajutorului social se suspendă sau încetează în perioada 1 Decembrie 2017 – 

31 Martie 2018 pentru familiile și persoanele singure cuprinse în Anexa nr.1, suma acordată ca şi ajutor pentru 

încălzirea locuinţei se va recupera. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de 

referent III asistent-lucrător social și Compartimentul Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac. 

 Art.4. Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Compartimentului Financiar – contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social; 

- Beneficiarilor. 
 

              PRIMAR,                     AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                                     Secretar Comună, 

                                                                                        DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 179 din 27.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

Primăria Comunei Pesasc 

Nr.4319/27.11.2017 

                                                                                                     ANEXA Nr. 1 

La Dispoziția nr. 179/27.11.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 

 

 

 

 

 

L I S T A 
privind beneficiarii de ajutor social pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada sezonului 

rece 1 Decembrie 2017 – 31 Martie 2018 
 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și  Prenumele titularului CNP Nr.dosar ajutor 

social 
 

Adresa 

PESAC NR. 

Nr.membri 

în familie 

Cuantumul 

pentru perioada 

01.12.2017 – 

31.03.2018 

-lei- 

1 ȘTEFAN GIANINA 

 

2900808352292 4/14.11.2017 727 3 232 

2 KERPENIȘAN NICULIȚA 

 

1590514353948 5/24.11.2017 622 1 232 

    

 

 

 

 

                          PRIMAR,                                                                                      REFERENT III ASISTENT – LUCRĂTOR SOCIAL, 

                   TOMA CORNEL                                                                                                  NEDIN VASILE - PETRU                                                                                                                                            



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea efectuării de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a unui 

număr de 2 zile din concediul legal de odihnă  

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4341/28.11.2017 depusă de doamna 

Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

- prevederile art.35 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile H.G. nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din 

administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Adiministraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Se aprobă efectuarea de către doamna Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, a 

unui număr de 2 zile din concediul legal de odihnă pe anul 2017, în perioada 27.12.2017 – 28.12.2017, 

inclusiv. 

 

Art.2. Doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice, va prelua atribuţiile 

doamnei Dumitraş Angelica, secretar al comunei, pentru perioada în care aceasta din urmă se află în 

concediul legal de odihnă. 

 

 Art.3. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziţii publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Celei în cauză. 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici nominalizați la art.1-2 din dispoziție. 

                                        
                       PRIMAR,                                   AVIZAT  

                 TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună, 

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

Nr. 180 din 28.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



D I S P O Z I Ț I A 
 

Privind angajarea în funcţia de asistent personal a domnului Pintea Ioan pentru persoana cu handicap 

grav Pintea Marta 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4359 din 29.11.2017 depusă de domnul Pintea 

Ioan, domiciliat în Comuna Pesac, nr.496, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent 

personal pentru persoana cu handicap grav Pintea Marta (mama sa), având același domiciliu; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4360 din 29.11.2017 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- referatul nr.4361 din 29.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - certificatul de încadrare într-un grad de handicap grav având nr.4116/07.11.2017 eliberat de Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap – Consiliul Județean Timiș privind pe numita Pintea Marta, în care se 

menționează că valabilitatea certificatului este „permanent”;                                                

 - prevederile prevederile art.10-11, art.12 alin.1, art.16 și art.18-35 din Legea nr.53/2003 privind Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.39 alin.1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1-5 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

            Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se angajează în funcţia de asistent personal domnul Pintea Ioan, 

cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.496, Judeţul Timiş, având CNP 1580324353964, pentru persoana cu 

handicap grav Pintea Marta, având CNP 2290203353951, având același docmiciliu. 

            Art.2. Domnul Pintea Ioan se angajează cu o normă întreagă, cu un program de 8 ore/zi, prin contract 

individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, având un salariu de încadrare de 1.450 lei.                                                     

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei și responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social; 

- Doamnei Dumitraş Angelica, responsabil REVISAL; 

- Celui în cauză. 
 

           PRIMAR,                      AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.181 din 29.11.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4361/29.11.2017 

 

 

 

 REFERAT 

 

 Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, în calitate de referent III asistent – 

lucrător social din cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu privire la cererea 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4359/29.11.2017 pentru angajarea 

în funcția de asistent personal, propun angajarea domnului Pintea Ioan în funcția de 

asistent personal pentru persoana cu handicap grav Pintea Marta, având în vedere 

că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

 

 

REFERENT III ASISTENT- lucrător social 

NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 01.12.2017 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.181/29.11.2017 privind angajarea în 

funcţia de asistent personal a domnului Pintea Ioan pentru persoana cu handicap grav Pintea Maria; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se actualizează statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

- Celor în cauză. 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.182 din 29.11.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.182/29.11.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 01.12.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017 
 

 

 

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

10. LIPITOR Adriana (fostă Creț) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 



2 

 

11. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

12. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

13. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

14. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

15. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

16. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

17. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

18. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

19. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

20. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

21. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

22. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

23. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

 

 
 PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,      REFERENT III ASISTENT-lucrător social, 

                   TOMA CORNEL    TRIFA LILIANA-NICOLETA                NEDIN VASILE-PETRU                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Jebelean Carina-Carmen 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 -  ancheta – socială înregistrată sub nr.4386 din data de 04.12.2017 întocmită de domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

-  referatul înregistrat sub nr.4387 din 04.12.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

-  prevederile art.5 alin.2, art.25 alin.3 și art.32 din Legea nr.277 din 24 decembrie 2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 

nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul 

și indemnizația  lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a 

alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E  : 

             Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei, în 

cuantum de 246 lei, pentru titulara dosarului Jebelean Carina-Carmen, având CNP 2780526353945, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.116, Județul Timiș. 

            Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.3.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul Controlul legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Pesac; 

- Titularului alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                                 AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.183  din 04.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4387/04.12.2017 

 

 

 

 

 

 
R E F E R A T 

 
 

 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.5 alin.2, art.25 alin.3 și 

art.32 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susținerea familiei, republicată și 

modificată, propun încetarea acordării alocaţiei pentru susținerea familiei a unui număr de 1 

dosar, începând cu luna IANUARIE a anului 2018, după cum urmează:  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

Nr.dosar al 

ASF 

 

Adresa Suma 

-lei- 

Observații 

1. JEBELEAN  

CARINA-CARMEN 

7/21.07.2014 Pesac 

116 
246 Veniturile familiei au 

crescut și depășesc 

limitele prevăzute de 

lege 

                                         

 

 

 

 
REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL,  

Nedin Vasile-Petru 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind  încetarea de drept a indemnizației lunare acordate, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu 

handicap grav – Bocșe Filofteia 

 
 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.4398/04.12.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.3226/05.09.2017 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.136/29.09.2017 privind acordarea 

indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Bocșe Filofteia; 

- Certificatul de deces Seria DC Nr.959433 emis la data de 01.12.2017 de către Municipiul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac, document reprezentând Actul de 

deces nr.18/02.12.2017; 

- prevederile art.57 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.30 alin.2 din Anexa la H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.2 din Ordinul Administraţiei Publice nr.794/2002 privind aprobarea 

modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 

handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 

 În temeiul art.63 și art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, 

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, încetează plata indemnizației lunare pentru persoana cu 

handicap grav Bocșe Filofteia, având CNP 2390429353950, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, 

nr.112, Jud.Timiș, indemnizație acordată în baza Legii nr.448/2006. Motivul încetării plății este acela că 

persoana cu handicap grav a decedat la data de 01.12.2017. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Trifa-Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.3.  Prezenta dispozitie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa-Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Domnului Bocșe Traian, soț al doamnei Bocșe Filofteia. 
 

                     PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                        DUMITRAȘ ANGELICA  

Nr.184 din 04.12.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4398 / 04.12.2017 

 

 

 

 

 
R E F E R A T 

 

 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, precizez faptul că, în data de 04.12.2017 domnul Bocșe Traian 

(în calitate de soț al numitei Bocșe Filofteia-persoană care figurează în evidențele instituției 

noastre ca fiind persoană cu handicap grav), ne-a adus la cunoștință că soția sa a decedat la data 

de 01.12.2017 depunând în acest sens certificatul de deces Seria DC Nr.959433 emis la data de 

01.12.2017 de către Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac, 

document reprezentând Actul de deces nr.18/02.12.2017, motiv pentru care propun încetarea 

acordării indemnizației lunare acordate acesteia începând cu 01.01.2018, conform art.57 alin.5 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

 

 
REFERENT III asistent-lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară 

conform Legii nr.448/2006 la nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 

01.01.2018 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 
          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.184/04.12.2017 privind încetarea de drept a indemnizației lunare, conform 

Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav – Bocșe Filofteia; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice 

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 

ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind Administraţia 

Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap 

grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară conform Legii nr.448/2006 la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.185 din 04.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.185/04.12.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.01.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.1/2017 
 

 

      

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1. BURADA ADINA Pesac, nr.574  

Jud. Timiș 

1.065 

2.  HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.065 

3. GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.065 

4. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.065 

5. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.065 

6. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.065 

7. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.065 

8. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.065 

9. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.065 

10. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.065 

11. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.065 

12. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.065 

 

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT–lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

            



1 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea persoanei responsabile în cadrul Primăriei Comunei Pesac cu 

implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac 

 

 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- prevederile art.1-7 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.1-9, art.12 alin.1 și art.14-17 din Anexa la H.G. nr.15/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată (r1), 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 

 În conformitate cu prevederile art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 06.12.2017, se desemnează persoană responsabilă, în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac cu implementarea Legii nr.248/2015 la nivelul Comunei Pesac, domnul 

Nedin Vasile-Petru– referent III asistent, cu atribuţii de lucrător social în Compartimentul 

Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac. 

            (2) Persoana desemnată va identifica beneficiarii tichetelor sociale pentru grădiniță, 

respectiv va identifica toți copiii eligibili din Comuna Pesac prin corelarea listelor de copii din 

localitate de la medicul de familie cu datele din registrul de nașteri din cadrul Compartimentului 

Stare civilă al SPCLEP Pesac, cu cele din registrul agricol, cu lista beneficiarilor VMG (venit 

minim garantat), cu lista beneficiarilor ASF (alocația pentru susținerea familiei), cu lista 

beneficiarilor de alocație de stat și alte beneficii, precum și prin vizite din ușă în ușă. 

            (3) Întrucât acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță este condiționată de 

frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional, 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



2 

persoana desemnată va urmări respectarea acestei condiții prin intermediul situațiilor centralizatoare 

privind beneficiarii transmise de Școala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac care, potrivit art.16 din 

H.G. nr.15/2016, are obligația de a transmite Primăriei Comunei Pesac, în raza teritorială a căreia 

își au domiciliul sau reședința familiile, până la data de 5 a lunii, conform prezenței înregistrate în 

luna anterioară, în format electronic și letric, semnată de conducătorul unității de învățământ, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr.15/2016. Frecvență regulată la grădiniță 

înseamnă prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor 

motivate, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță: 

    a) absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale 

corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță; 

în caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale 

și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din 

motive medicale; 

b) învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu 

condiția anunțării cadrelor didactice. 

            (4) Potrivit art.17 alin.2 din H.G. nr.15/2016, verificarea prezenței copiilor la 

grădiniță se realizează inopinat de către directorul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac și de 

către domnul Nedin Vasile-Petru– referent III asistent, cu atribuţii de lucrător social în 

Compartimentul Asistență socială al Primăriei Comunei Pesac, fiecare cel puțin o dată pe lună.  

            (5) Potrivit art.17 alin.4 din H.G. nr.15/2016, pentru toate absențele medicale, 

părintele este obligat să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării 

absențelor, până la data de 3 a lunii următoare.  

            (6) Potrivit art.7 alin.2 din H.G. nr.15/2016, stimulentul se acordă lunar, pe perioada 

participării copilului la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar, în 

perioada septembrie-iunie. 

            (7) Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplinește 

criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de acte 

doveditoare; aceste cereri se depun de reprezentantul familiei la Primăria Comunei Pesac. 

            (8) Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniță revine domnului 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, care are 

obligația de a organiza o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 3-

5 la H.G. nr.15/2016. 

 

Art.2. Se desemnează înlocuitor al domnului Nedin Vasile-Petru doamna Veleșcu Mărioara 

având funcţia publică de referent III principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate la art.1-2. 

 

Art.4. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac; 

- Persoanelor nominalizate la art.1-2; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 
 

              PRIMAR,              AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,  

                                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr.187 din 06.12.2017 



  

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind rectificarea actului de căsătorie nr. 1 din 22 ianuarie 1954 al soților  

TERNICERU  CASIAN  și  STANCA CORNELIA 
           

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  
 Luând în considerare următoarele: 

  - adresa DEP Timiș - Serviciul de Stare Civilă având nr.92529/09.11.2017 înregistrată la Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac – Compartimentul de Stare Civilă sub nr. 15198 

din 16.11.2017 și însoţită de actele doveditoare depuse la dosar, prin care doamna MURARIU  FELICIA, 

domiciliată în mun. Timișoara, str. Avram Imbroane, nr. 26, ap. 1, Judeţul Timiş, solicită rectificarea 

actului de CĂSĂTORIE nr. 1/22.01.1954 privind pe TERNICERU CASIAN cu STANCA  CORNELIA 

(părinții petentei), în sensul că la la rubrica date privind  ,,numele de familie al soțului”, a fost scris greşit 

,,TERNICERU”, corect fiind ,,TĂRNICERU”, la rubrica date privind ,,numele de familie al tatălui 

soțului” a fost scris greşit ,,TERNICERU”, corect fiind ,,TĂRNICERU”,  la rubrica date privind ,,numele 

de familie al mamei soțului” a fost scris greşit ,,TERNICERU”, corect fiind ,,TĂRNICERU” și la rubrica 

date privind ,,numele de familie al soților purtat în timpul căsătoriei” a fost scris greşit ,,TERNICERU”, 

corect fiind ,,TĂRNICERU”, aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate; 

- prevederile actului de căsătorie nr. 1 din 22 ianuarie 1954 privind pe TERNICERU CASIAN și  

STANCA  CORNELIA; 

 - referatul nr. 15198 din 16 noiembrie 2017 întocmit de ofiţerul de stare civilă delegat, referat care 

a fost avizat favorabil de către Consiliul Județean Timiș-Direcția de Evidență a Persoanelor–Serviciul de 

Stare Civilă prin adresa având nr. 11918/R/23.11.201 și înregistrată la SPCLEP Pesac - Starea Civilă sub 

nr. 15211/07.12.2017; 

- dispoziţiile cuprinse în art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.63 şi al art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

 Art.1. Se rectifică Actul de CĂSĂTORIE nr.1 din 22 ianuarie 1954 al numiților TERNICERU  

CASIAN, fiul lui Terniceru Vasilie şi al Terniceru Agapia, cu STANCA CORNELIA, fiica lui  Stanca 

Petru și a Stanca Ana, căsătoriți la data de 22 ianuarie 1954, în localitatea PESAC, județul TIMIȘ, în 

sensul că la rubricile privind ,,numele de familie al soțului”, ,,numele de familie al tatălui soțului”, 

,,numele de familie al mamei soțului” și ,,numele de familie al soților purtat în timpul căsătoriei”  să 

se treacă „TĂRNICERU” în loc de „TERNICERU”, cum din  eroare s-a trecut. 

 Art.2. Doamna Miloș Monica, ofiţer de stare civilă delegat din cadrul SPCLEP Pesac, va duce la 

îndeplinire prezenta dispoziţie. 

 Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la  

Judecătoria Sânnicolau-Mare, judeţul Timiş. 

 Art.4.  Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data comunicării către petent şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş; 

- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş - Serviciul de Stare Civilă;  

- Serviciului Public Comunitar Local  de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- Doamnei Murariu Felicia. 
 

             PRIMAR,                       AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
  

Nr. 188 din 07.12.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea dreptului la stimulent educațional doamnei Lăcătuș Ana (părinte) pentru 

copilul beneficiar Colompar Adriana în perioada NOIEMBRIE 2017 – IUNIE 2018 

 
 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

        Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere, însoțită de documentele justificative, depusă în 

perioada noiembrie 2017 de către titularul Lăcătuș Ana (părinte) pentru copilul beneficiar Colompar 

Adriana provenit din familie defavorizată, cerere înregistrată sub nr.1/23.11.2017 de către domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac în registrul 

special creat privind evidența cererilor depuse conform Legii nr.248/2015;  

 - situația nr.1477/05.12.2017 transmisă de către Școala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac cu 

privire la prezența la grădiniță a copiilor beneficiari ai stimulentului educațional pe luna noiembrie 

2017, situație înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4422/05.12.2017; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4463/07.12.2017 întocmit de către 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

 - prevederile art.1-7 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării la învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.1-9, art.12 alin.1 și art.14-17 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.15/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind 

stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului Administrație Publică nr.125/165/2016 privind aprobarea procedurii 

de emitere și a modelului tichetului social pentru grădiniță, prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.19/25.02.2016 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 248/2015; 

 - prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.28/29.02.2016 privind desemnarea 

persoanei responsabile în cadrul Primăriei Comunei Pesac cu implementarea Legii nr.248/2015 la 

nivelul Comunei Pesac; 

În temeiul art.63, art.68 alin.1 și art.115 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

    Art.1. Pentru perioada noiembrie 2017 – iunie 2018, se acordă dreptul la stimulentul 

educațional constând în tichet lunar social pentru grădiniță în cuantum de 50 lei pentru anul școlar 

2017-2018, titularului LĂCĂTUȘ ANA (părinte) domiciliată în Comuna Pesac, nr.778, Județul 

Timiș, având CNP 2770909353949, pentru copilul COLOMPAR ADRIANA având CNP 

6120504352293, beneficiar provenit din familie defavorizată.  

 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



  Art.2. Doamna Lăcătuș Ana, titular al tichetului social pentru gradiniță are obligația să 

anunțe orice modificare în componența familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 

zile de la producerea acesteia.  

 

Art.3. Stimulentul educațional se acordă dacă este respectată obligația prezenței zilnice la 

grădiniță a copilului beneficiar Colompar Adriana, cu excepțiile prevăzute de lege. 

 

Art.4. Distribuirea tichetelor sociale pentru grădiniță se va realiza de către domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, care va distribui 

tichetul lunar social pentru grădiniță în cuantum de 50 lei titularului nominalizat art.1 a prezentei 

dispoziții, pe bază de semnătură a acestuia din urmă în calitate de părinte, semnătură care va fi 

evidențiată în Situația analitică a tichetelor sociale pentru grădiniță distribuite titularilor de către 

unitatea administrativ-teritorială Comuna Pesac întocmită potrivit modelului reprezentând 

Anexa nr.4 din H.G. nr.15/2016. 

 

Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.6.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Compartimentului Achiziții publice și Transport public din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Doamnei Lăcătuș Ana, titular al stimulentului educațional (părinte). 
 

 
 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.189 din 07.12.2017 
 



R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 
Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4463 / 07.12.2017 

 

 

 

R  E  F  E  R  A  T 
 

privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru perioada noiembrie 2017 - iunie 2018 

 

 
Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, prin prezentul referat, vă aduc la cunoștință faptul că a fost depusă la 

Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac un număr de 1 cerere-declaraţie 

pe propria răspundere, însoțită de documentele justificative, depusă de către titular (părinte) pentru 

copiii beneficiari proveniți din familii defavorizate, cerere înregistrată de subsemnatul în registrul special 

creat la nivelul Primăriei Comunei Pesac privind evidența cererilor depuse conform Legii nr.248/2015. 

Vă aduc la cunoștință faptul că a fost depusă la Compartimentul Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac în cursul lunii noiembrie 2017 un număr de 1 cerere-declaraţie pe propria 

răspundere pentru un număr de 1 copil, cererea fiind însoțită de documentele justificative, depuse de 

către titular (părinte) pentru copilul beneficiar provenit din familie defavorizată, cerere care a fost 

înregistrată de subsemnatul în registrul special creat la nivelul Primăriei Comunei Pesac privind evidența 

cererilor depuse conform Legii nr.248/2015. 

Precizez că din toate documentele depuse până în prezent, rezultă că pentru un număr de 1 copil se 

poate acorda pentru perioada noiembrie 2017-iunie 2018 dreptul la stimulentul educațional constând în 

tichet lunar social pentru grădiniță în cuantum de 50 lei pentru anul școlar 2017-2018, după cum 

urmează: 

 
  

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

titularului (părinte, 

reprezentant legal) 

CNP titular 
(părinte, 

reprezentant 

legal) 

 

Adresa de 

domiciliu 

/reședința 

 

Numele și prenumele 

copiilor beneficiari 
CNP 
Copil 

1 LĂCĂTUȘ ANA 2770909353949 Pesac 

nr.778 

COLOMPAR 

ADRIANA 
6120504352293 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 ANEXA NR.1 

      La Dispoziția nr._____ / 07.12.2017  

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL 
 

 

cu titularii (părinți, reprezentanți legali) cărora le este acordat un stimulent educațional reprezentând un tichet lunar social pentru grădiniță în 

cuantum de 50 lei pentru copiii beneficiari proveniți din familii defavorizate, potrivit Legii nr.248/2015, pentru anul școlar 2017-2018 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele titularului  

(părinte, reprezentant legal) 
CNP titular 

(părinte, 

reprezentant legal) 

Adresa de 

domiciliu 

/reședința 

 

Numele și prenumele copiilor 

beneficiari 

CNP 

copii 

1 LĂCĂTUȘ ANA 2770909353949 Pesac nr.778 COLOMPAR ADRIANA 6120504352293 

 

 

 

      PRIMAR,                                 REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL, 

TOMA CORNEL                                                                        NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind  încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între 

 Primăria Comunei Pesac și doamna Lipitor Adriana, având funcția de asistent personal 

 
 

 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăriei Comunei Pesac sub nr.4562/12.12.2017 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Certificatul de deces Seria D.11 Nr.055227 emis la data de 12.12.2017 de către Direcția de 

Evidență a Persoanelor–Municipiul Timișoara, document reprezentând Actul de deces 

nr.4731/12.12.2017; 

- contractul individual de muncă pe perioadă determinată încheiat între doamna Lipitor Adriana 

și Primăria Comunei Pesac, contract înregistrat la Primăria Comunei Pesac în registrul general de 

evidență a salariaților sub nr.4/04.07.2017; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.22/29.06.2017 emis de Consiliul Județean 

Timiș - Comisia pentru Protecția Copilului; 

- prevederile art.39 alin.4 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.56 alin.1 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.63 și art.68 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, 

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Începând cu data de 12.12.2017, încetează contractul individual de muncă înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4/04.07.2017 privind pe doamna Lipitor Adriana în calitate de asistent 

personal pentru copilul cu handicap grav Lipitor Paul Beniamin, având CNP 2790503353944, cu ultimul 

domiciliu în Comuna Pesac, nr.68, jud. Timiș, motivul încetării contractului individual de muncă fiind 

acela că persoana cu handicap grav a decedat la data de 11.12.2017. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Trifa-Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.3.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Doamnei Trifa-Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Lipitor Adriana, mama minorului Lipitor Paul Beniamin. 
 

                       PRIMAR,                  AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                          DUMITRAȘ ANGELICA  

 

Nr.190 din 12.12.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 R O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com 

Nr. înregistrare : 4562/12.12.2017 

 

 

 

 

 
R E F E R A T 

 

 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent-lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, precizez că, în data de 12.12.2017, doamna Lipitor Adriana (în 

calitate de mamă și asistent personal al minorului Lipitor Paul Beniamin-persoană care 

figurează în evidențele instituției noastre ca fiind persoană cu handicap grav), ne-a adus la 

cunoștință faptul că fiul său Lipitor Paul Beniamin a decedat la data de 11.12.2017, depunând în 

acest sens certificatul de deces Seria D.11 Nr.055227 emis la data de 12.12.2017 de către 

Municipiul Timișoara – Direcția de Evidență a Persoanelor, document reprezentând Actul de 

deces nr.4731/12.12.2017, motiv pentru care propun încetarea contractului individual de muncă 

înregistrat sub nr.4/04.07.2017 începând cu data de 12.12.2017, conform art.39 alin.4 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

 

 
REFERENT III asistent-lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 12.12.2017 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.190/12.12.2017 privind încetarea de drept 

a contractului individual de muncă încheiat între Primăria Comunei Pesac și doamna Lipitor Adriana, 

având funcţia de asistent personal; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 12.12.2017, se actualizează statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.191 din 13.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.191/13.12.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 12.12.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017 
 

 

 

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

10. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 
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11. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

12. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

13. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.450 

14. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.450 

15. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.450 

16. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

17. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

18. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

19. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

20. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.450 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

22. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.450 

 

 
 PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,      REFERENT III ASISTENT-lucrător social, 

                   TOMA CORNEL    TRIFA LILIANA-NICOLETA                NEDIN VASILE-PETRU                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Dada Stefania-

Aurelia, încadrată la Primăria Comunei Pesac în funcţia publică de execuţie de inspector I superior 

la Compartimentul Achiziții Publice și Transport Public 

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4604/15.12.2017 întocmit de doamna 

Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, privind dreptul doamnei Dada Stefania-Aurelia, 

încadrată la Primăria Comunei Pesac în funcţia publică de execuţie de inspector I superior la 

Compartimentul Achiziții Publice și Transport Public, de a beneficia de gradaţia corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de muncă de peste 10 ani; 

- prevederile art.10 alin.4 şi art.11 alin.3 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice;  

            - prevederile art.31 alin.1 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se acordă doamnei Dada Stefania-Aurelia, încadrată 

la Primăria Comunei Pesac în funcţia publică de execuţie de inspector I superior la Compartimentul 

Achiziții Publice și Transport Public, gradaţia 3 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii 

unei perioade de peste 10 ani de muncă. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare. 

            Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil; 

- Doamnei Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior; 

- Responsabil portal ANFP; 

- Responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional al funcționarului public în cauză. 

 

              PRIMAR,           AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 192 din 15.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 21.12.2017 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

              În conformitate cu art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind  

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 21 

decembrie 2017, orele 16
30

, la sediul Primăriei Comunei Pesac, în sala de şedinţe. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică şi celor interesaţi prin grija 

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 193 din 15.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri în 

perioada sezonului rece Decembrie 2017 - Martie 2018, pentru familiile și persoanele singure  

altele decât cele beneficiare de ajutor social 

 

 

         Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

  Având în vedere  următoarele: 

- cererile şi declaraţiile pe propria răspundere înregistrate la Primăria Comunei Pesac în vederea 

acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada 

sezonului rece decembrie 2017 – martie 2018 pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele 

beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - referatul nr.4654/18.12.2017  întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III 

asistent -  lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

             -  prevederile art.6-25 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

     -  prevederile art.1-9 și art.23-25 din Anexa la H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;          

           În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E  : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 

combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece decembrie 2017 – martie 2018, persoanelor cuprinse în 

Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie, fiind totodată specificat şi cuantumul 

ajutorului lunar acordat persoanelor care au calitate de titulari ai ajutorului. 

Art.2. Plata se va efectua până la data de 23 ianuarie 2017 în urma transmiterii sumelor de către 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, 

referent III asistent – lucrător social şi doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

Art.5. În cazul în care o persoană este nemulţumită de soluţionarea contestaţiei, dispoziţia poate fi 

atacată la Tribunalul Timiş, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004. 

Art.6. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social; 

- Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal–contabil; 

- Beneficiarilor ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 

petrolieri. 
 

          PRIMAR,                                                                                 AVIZAT  

    TOMA CORNEL                                                                     Secretar  comună, 

                                                                                               DUMITRAȘ ANGELICA 
 

Nr.194 din 19.12.2017 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

Judeţul Timiş, 307316, Pesac, nr.360,  ap.nr.1, CIF: 23062754 

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac  

Nr. înregistrare : 4654/18.12.2017 

 

R  E  F  E  R  A  T 
 

 Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac, în urma 

verificărilor efectuate cu privire la cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru familiile și persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social, 

stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare, propun acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru perioada 

sezonului rece luna Decembrie 2017 – Martie 2018, pentru un număr de 4 titulari de cereri, după cum urmează: 

 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

Membrii 

în familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  

 

01.12.2017 

- 

31.03.2018 

31.03.2014 

1 CIULIC ADRIANA-SIMONA 2870501352306 PESAC 864 7 176 48 192 

2 VICHENTE RUICA 2530425353953 PESAC 735 2 554 16 64 

3 CHIRILĂ ECATERINA 2361012353941 PESAC 250 1 482 20 80 

4 MUNTEAN ECATERINA 2420710353950 PESAC 806  1 536 20 80 

 

TOTAL 

104 416 

  
                      PRIMAR,                                            REFERENT III ASISTENT –lucrător social,                           

  TOMA CORNEL                                                       NEDIN VASILE-PETRU 



Anexa nr.1 

 

 

 

La Dispoziția nr.194 / 19.12.2017 emisă de Primarul Comunei Pesac 

 
 
 

Nr 

crt. 

Titular CNP Adresa Nr. 

membrii 

în 

familie 

Venit 

lunar/ 

membru 

familie 

Cuantum 

lunar 

Cuantum 

pentru 

perioada  
 

01.12.2017- 

31.03.2018 
 

1 CIULIC ADRIANA SIMONA 2870501352306 Pesac, nr.864 7 176 48 192 

2 VICHENTE RUICA 2530425353953 Pesac, nr.735 2 554 16 64 

3 CHIRILĂ ECATERINA 2361012353941 Pesac, nr.250 1 482 20 80 

4 MUNTEAN ECATERINA 2420710353950 Pesac, nr.806 1 536 20 80 

 

TOTAL 

104 416 

 

                              
 

                      PRIMAR,                                            REFERENT III ASISTENT –lucrător social, 

                     TOMA CORNEL                                                       NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



D I S P O Z I Ț I A 
 

Privind angajarea în funcţia de asistent personal a domnei Török Mihaela 

 pentru persoana cu handicap grav Török Ladislau 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4697 din 21.12.2017 depusă de doamna Török 
Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.234, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent 

personal pentru persoana cu handicap grav Török Ladislau (soțul petentei), având același domiciliu; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4698 din 21.12.2017 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- referatul nr.4699 din 21.12.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător 

social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - certificatul de încadrare a domnului Török Ladislau într-un grad de handicap grav nr.4541/05.12.2017 

eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap – Consiliul Județean Timiș;                                                

 - prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.39 alin.1-3 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.1-5 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de 

încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

            În temeiul art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

            Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se angajează în funcţia de asistent personal doamna Török 

Mihaela, având CNP 2671130204971, pentru persoana cu handicap grav Török Ladislau, având CNP 

1681017205915, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.234, Judeţul Timiş. 

            Art.2. Doamna Török Mihaela se angajează cu o normă întreagă, cu un program de 8 ore/zi, prin contract 

individual de muncă încheiat pe perioadă determinată (01.01.2018 – 05.12.2018), având un salariu de încadrare 

de 1.900 lei.                                                     

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraş Angelica, secretar al 

comunei și responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

             Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social; 

- Celei în cauză. 
 

           PRIMAR,                      AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.195 din 29.12.2017 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş 

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 4699/21.12.2017 

 

 

 

 REFERAT 

 

 Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, în calitate de referent III asistent – 

lucrător social din cadrul Primăriei Comunei Pesac, cu privire la cererea 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4697/21.12.2017 pentru angajarea 

în funcția de asistent personal, propun angajarea doamnei TOROK MIHAELA în 

funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav TOROK 

LADISLAU, având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

 

 

REFERENT III ASISTENT- lucrător social 

NEDIN VASILE-PETRU 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 01.01.2018 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.195/29.12.2017 privind angajarea în 

funcția  de asistent personal a domnei Török Mihaela pentru persoana cu handicap grav Török Ladislau; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2, precum și Anexa II Capitolul 

I - pct.3.2, poz.45 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.I pct.6-7 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

- prevederile art.37 alin.1 lit.a din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.3 alin.1 din H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 din H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.a şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

  

D  I  S  P  U  N  E : 
  

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se stabilește statul de funcții privind drepturile 

salariale ale asistenților personali angajați la nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil și doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație 

REVISAL. 

 Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul primăriei; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.196 din 29.12.2017 
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ROMÂNIA                                     ANEXA Nr.1                   

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                   La Dispoziţia nr.196/29.12.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 01.01.2018 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac, 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.846/2017 
 

 

 

ASISTENŢI PERSONALI 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Nivel  

studii 

Funcţia 

 
Salariul brut lunar 

- lei - 

 

1. ANDRAŞ Florina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

2. ANDREI Nela 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

3. BUD Cornel 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

4. CARȚIȘ Gheorghe 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.900 

5. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

6. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

7. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

8. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

9. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

10. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 
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11. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

12. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

13. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

14. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.900 

15. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

16. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

17. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

18. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

19. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

20. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

21. TÖRÖK Mihaela  

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

22. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

23. VICHENTIE Arsenie   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

 

 
 PRIMAR,        INSPECTOR I PRINCIPAL,      REFERENT III ASISTENT-lucrător social, 

                   TOMA CORNEL    TRIFA LILIANA-NICOLETA                NEDIN VASILE-PETRU                                                                                                                   

 

 

 
 

  



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară conform 

Legii nr.448/2006 la nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 01.01.2018 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.42-43 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată; 

- prevederile O.A.P. nr.52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor 

personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna 

ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin.(2) și ale art.66 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- prevederile art.77 alin.2 (i) Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.1 și art.115 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.01.2018, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap 

grav sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară conform Legii nr.448/2006 la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi 

contrare acesteia. 

          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează doamna Trifa Liliana-Nicoleta, 

inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu caracter 

reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal - contabil în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.197 din 29.12.2017 
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ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.197/29.12.2017 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.01.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.846/2017 
 

 

      

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1. BURADA Adina Pesac, nr.574  

Jud. Timiș 

1.162 

2.  HERMENEAN Ana 

 

Pesac, nr.248  

Jud. Timiș 

1.162 

3. GRAURE Mihai 

 

Pesac, nr.789  

Jud. Timiș 

1.162 

4. MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.162 

5. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.162 

6. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.162 

7. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.162 

8. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.162 

9. OPRIȘ Maria Pesac, nr.877 

Jud.Timiș 

1.162 

10. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.162 

11. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.162 

12. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.162 

 

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT–lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.01.2018 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.71/07.12.2017 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.76/21.12.2017 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 

ianuarie 2018; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1-3, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-

16, art.19, art.21, art.25-27 și art.30-38, precum și anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 și ale art.58 alin.1 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat 

în plată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e şi art.68 alin.1 și ale art.115 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 Art.1.  Începând cu data de 01.01.2018 se stabilește statul de funcţii privind drepturile 

salariale ale personalului din cadrul Primăriei Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte 

prevederi contrare acesteia. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează doamna Dumitraș Angelica, 

secretar comună și responsabil aplicație REVISAL și doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I 

principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Doamnei Dumitraș Angelica, responsabil aplicaţie REVISAL; 

- Responsabilului CFP din cadrul instituției; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.198 din 29.12.2017 
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JUDEŢUL TIMIŞ                   ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.198/29.12.2017 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.01.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, H.G. nr.846/2017, H.C.L. Pesac nr.71/07.12.2017 și H.C.L. Pesac nr.76/21.12.2017 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel studii Coeficient  INDEMNIZAŢIA 

LUNARĂ 

- lei - 

Majorare 

proiecte F.E. 

25% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 7.600 1.900 9.500 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 5.700 1.425 7.125 

 
 

 

 

FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

titularului postului 

Denumirea funcţiei Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Gradație 

vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E. 25% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 5.699 - 5.699 - - 5.699 
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APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

 

 
 

FUNCŢII DE EXECUŢIE (PUBLICE şi CONTRACTUALE) 
 

 

 

 

I. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ŞI TAXE 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 4.000 22,5%  

(900 lei) 

4.900 490 - 5.390 

5. STOIAN  

Sebastian-Manuel 

Inspector I 

asistent 
FPE S 2 2.900 12,5% 

(363 lei) 

3.263 - - 3.263 

6. VELEȘCU 

Marioara 

Referent III 

principal 
FPE M 5 2.330 22,5%  

(524 lei) 

2.854 - - 2.854 

 

 

 

II. COMPARTIMENTUL  AGRICOL și PROTECŢIA MEDIULUI 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

7. LUNGU 

Silvia-Angelica 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691 lei) 

3.761 - - 3.761 

8. SCHREIER 

Marioara 

Inspector I 

asistent 
FPE S 5 2.450 22,5%  

(551 lei) 

3.001 - - 3.001 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 3 4.400 17,5%  

(770 lei) 

5.170 517 - 5.687 
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IV. COMPARTIMENTUL  SOLUȚIONARE PETIȚII 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

10. SELEJAN 

Lucia 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 3.070 22,5%  

(691 lei) 

3.761 - - 3.761 

 

 

 

V. COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

11. IUHASZ  

Daniel 

Magaziner I FCE M 3 1.900 17,5%  

(332 lei) 

2.232 - - 2.232 

12. BERCEA 

Cristian 

Muncitor 

necalificat 
FCE G 4 1.900 20%  

(380 lei) 

2.280 - - 2.280 

13. MAN  

Stefania-Daniela 

Îngrijitor FCE G 0 1.900 - 1.900 - - 1.900 

 

 
 

VI. COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

14. FLUTURE 

Laura Loredana – numire 

pe perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de serviciu 

începând cu data de 12.06.2017 

– concediu pentru creștere copil 

până la vârsta de 2 ani) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 2.380 7,5% 

(179 lei) 

2.559 - - 2.559 

NEDIN VASILE-PETRU 

numire pe perioadă 

determinată    
(până la revenirea pe post a 

titularului postului – doamna 

Fluture Laura-Loredana) 

Referent 

III asistent 
FPE M 1 2.380 7,5% 

(179 lei) 

2.559 - - 2.559 
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VII. COMPARTIMENTUL  CULTURĂ şi Bibliotecă Comunală 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

15. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 2.120 17,5% 

(371 lei) 

2.491 - - 2.491 

 

 

 

VIII. COMPARTIMENTUL  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

16. BOGDAN  

Viorel-George 

Referent II FCE M 5 2.115 22,5% 

(476 lei) 

2.591 - - 2.591 

 

 

IX. COMPARTIMENTUL  URBANISM ȘI AMENAJARE TERITORIALĂ 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

17. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - 2.450 - 2.450 - - 2.450 

 

 

X. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (S.V.S.U.) PESAC   
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea  

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar  

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

18. VACANT Șef S.V.S.U. FCE M - 2.380 - 2.380 - - 2.380 

 
 

XI. CONSILIER PERSONAL  
Nr. 

crt. 

 

Numele şi prenumele titularului 

postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar de 

bază 

Noul salar 

de bază 

Total 

venit 

lunar 

19. MILOȘ 

Liviu 
Consilier personal al primarului

 
FCE M 5 3.250 3.250 3.250 
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

titularului postului 

Denumirea 

funcţiei 

Structura 

funcţiei 

Nivel 

studii 

Gradația 

0 - 5 

Salar 

de 

bază 

Cotă procentuală 

gradație vechime 

0-22,5% 

Noul salar 

de bază 

Spor 

CFP 

10% 

Majorare 

proiecte 

F.E.25% 

Total 

venit 

lunar 

        

 

 COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

1. SICOE 

Anișoara-Nicoleta 

(fostă LEZEU) 

 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 3.070 12,5% 

(384 lei) 

3.454 - - 3.454 

2. VACANT Inspector I 

asistent 
FPE S - 2.450 - 2.450 - - 2.450 

     

 

   COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

3. MILOȘ 

Monica 

Inspector I 

principal 
FPE S 2 3.070 12,5% 

(384 lei) 

3.454 - - 3.454 

          

 

 
RECAPITULAŢIE NUMĂR POSTURI: 22 (19 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 12 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 7   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              
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	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	cuprinzând persoanele cu handicap care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.07.2017,
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	începând cu data de 15.05.2017,
	în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017
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	privind încetarea raportului de serviciu al doamnei SMEU-MARE PAULINA, funcţionar public de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac
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	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.
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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 13.06.2017,
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	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.
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	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.
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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 01.06.2017,


	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\72. Disp.actualiz. - asist.person.-01.06.2017.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\72.1. Anexa - Stat de funcţii asist.pers.- 01.06.2017.doc
	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	începând cu data de 01.06.2017,
	în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.284/2010, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	Nr.74 din 16.06.2017
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	/ R O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
	Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com
	Nr. înregistrare : 2097 / 16.06.2017
	Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II cu atribuții delegate de lucrător social din cadrul Primăriei Comunei Pesac prin prezenta vă aduc la cunoștință că la data de 16.06.2017, expiră valabilitatea Certificatului de încadrare a...
	Până la această dată, doamna Lipitor Adriana nu a prezentat un nou Certificat de încadrare a copilului Lipitor Paul-Beniamin într-un grad de handicap grav, astfel încât nu există continuitate pentru contractul individual de muncă al doamnei Lipitor Ad...
	Din aceste considerente, propun ca începând cu data de 16.06.2017 să fie încetat contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată între doamna Lipitor Adriana în calitate de asistent personal și Comuna Pesac.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\75. Disp. șed. ORDINARĂ C.L..docx
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2334 din 04.07.2017 depusă de doamna Lipitor Adriana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.68, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent personal pentru copilul său cu han...
	- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2331 din 04.07.2017 întocmită de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- referatul nr.2335 din 04.07.2017 întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II – cu atribuții delegate de lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.22/29.06.2017 eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș;
	- prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	Nr.77 din 04.07.2017
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	R O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
	Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com
	Nr. înregistrare : 2335 / 04.07.2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	începând cu data de 05.07.2017,
	în conformitate cu O.U.G. nr.2/2017, O.U.G. nr.9/2017, Legea-cadru nr.153/2017, O.U.G. nr.57/2015, H.G. nr.1/2017
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\80. Retragere atribuții CFP+AEP -DUMITRAȘ Angelica -2017.docx
	privind retragerea unor atribuţii doamnei Dumitraș Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac
	- volumul de muncă şi complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Primăriei Comunei Pesac de către doamna Dumitraş Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac;
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.179/20.10.2015 privind delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP);
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.190/30.10.2015 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.179/20.10.2015 emisă de Primarul Comunei Pesac;
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.153/21.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\81. Încetare Disp. majorare Fonduri Europene - 2017.docx
	privind încetarea, în conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.153/2017, a aplicabilităţii unor dispoziţii emise de Primarul Comunei Pesac
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.105/30.12.2016 privind aprobarea majorării salariului de bază doamnei DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin acordarea de până la 25 de clase de salariz...
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.106/30.12.2016 privind aprobarea majorării salariului de bază doamnei DUMITRAȘ ANGELICA, secretar al Comunei Pesac, prin acordarea de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la sala...
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.20/31.01.2017 privind aprobarea majorării salariului de bază doamnei TRIFA LILIANA-NICOLETA, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin acordarea de până la 25 de clase de salari...
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	- volumul de muncă şi complexitatea activităţilor desfăşurate la nivelul Primăriei Comunei Pesac de către doamna Dumitraş Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac, precum și de către doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector...

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\83. Actualiz. atribuții CFP -DADA+TRIFA-2017.docx
	pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP)
	asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac
	- prevederile Dispoziției nr.179/20.10.2015 pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor financiar-contabile întocmite la nivelul Primăriei Comunei Pesac, emisă de primarul Comunei Pesac;
	- prevederile Dispoziției nr.190/30.10.2015 pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.179/20.10.2015 emisă de Primarul Comunei Pesac;
	- prevederile Dispoziției nr.80/04.07.2017 privind retragerea unor atribuţii doamnei Dumitraș Angelica, funcţionar public de conducere de secretar al Comunei Pesac;
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\84. Disp.asist.pers.vârstnică - VICHENTIE.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea domnului Vichentie Milentie înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2350/05.07.2017;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2370/05.07.2017 și întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social;
	D  I  S  P  U  N  E:
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401566 Pesac (Nr. C.F. vechi: 662), având nr.cadastral A1.1 Top: 176-177/b, reprezentând casa cu nr.vechi 302 și nr. nou 582, cu teren intravilan în suprafaţă ...
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	R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 2370 / 05.07.2017
	Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II – cu atribuții delegate de lucrător social  în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Pri...
	Vă mulțumesc.
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	Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează echipa de proiect nominalizată la art.1 al prezentei dispoziții.
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\86.1. Bibliografie - Asistenţă socială - 2017.doc
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\88. Disp.asist.pers.vârstnică - MAGDA.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea doamnei Magda Elvira înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2479/13.07.2017;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2481/13.07.2017 și întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social;
	D  I  S  P  U  N  E:
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401563 Pesac (Nr. C.F. vechi: 78), având nr.cadastral A1.1 Top: 149-150/a, reprezentând casa cu nr.vechi 385 și nr. nou 599, drept dobândit de numita Magda Elv...
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	R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 2481 / 13.07.2017
	Subsemnata Fanu Mărioara-Anișoara, în calitate de referent II – cu atribuții delegate de lucrător social  în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Pri...
	Vă mulțumesc.
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	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac;
	- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările şi completările ulterioare;
	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.07.2017,
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 01.07.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac,
	în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\91.1. Anexă - indemnizații lunare-01.07.2017.docx
	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.07.2017,


	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\92. Acord vechime SELEJAN L.-01.08.2017 - gr.5.doc
	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\94. Înlocuire primar Toma-2017-1.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\95. Disp. promovare FP inspector I -SELEJAN- 2017.doc
	Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor prezentei dispoziții.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\96. Disp. promovare FP inspector I -LUNGU - 2017.doc
	Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor prezentei dispoziții.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\97. Disp. promovare FP inspector I -MILOȘ- 2017.doc
	Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor prezentei dispoziții.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\98. Disp. promovare FP referent III -VELEȘCU-2017.doc
	Art.3. Începând cu data de 01.08.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor prezentei dispoziții.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\99. Disp. - înmânare citații - Luci+ Moni.doc
	Privind desemnarea persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr.134/2010

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\99.1. Anexa.docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\100. Comisia - CASARE- modificare 3 -2017.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\101. Dispo. stabilire stat funcții- 01.08.2017.doc
	- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac;
	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.08.2017,
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\102.1. Anexa 1 -componenţa CLSU-2017.docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\102.2. Anexa 2 -componenţa COSU.docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\102.3. Anexa 3 - dotări materiale existente şi necesar.docx
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea soților Ranislav Ioan și Ranislav Marioara înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2716/02.08.2017;
	D  I  S  P  U  N  E:
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401597 Pesac (Nr. C.F. vechi: 2844), având nr.topografic/cadastral: A1.1 Top: 99-100/a, reprezentând casa cu nr.635, cu teren intravilan în suprafaţă totală de...
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\106. Dispo operatori ec. - producători produse-2017.doc
	privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a UAT Comuna Pesac, care vor distribui produse raționalizate către populație
	Art.1. Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, la mobilizare sau război, pe raza UAT Comuna Pesac, se realizează după cum urmează:
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\109. Disp.asist.pers.vârstnică - GALU-28.08.2017.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea doamnei Galu Magdalena, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3011/28.08.2017;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3012/28.08.2017 și întocmit de doamna Fanu Mărioara-Anișoara, referent II-cu atribuții delegate de lucrător social;
	D  I  S  P  U  N  E:
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401596 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1652), având nr.cadastral A1.1 Top: 143-144/a, reprezentând casa cu nr.vechi 382 și nr. nou 603, cu teren intravilan în suprafață...
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	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.08.2017,
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	Nr.111 din 29.08.2017
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	R O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
	Pesac, nr.360, judeţul Timiş; Fax.: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com
	Nr. înregistrare : 3052 / 29.08.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\112. Modificare titular VMG din Colompar in Lacatus.docx
	Privind modificarea titularului de ajutor social din Colompar Gheorghe  în Lăcătuș Ana
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	/R O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
	Pesac, nr.360A, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com
	Nr. înregistrare: 3043 /28.08.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\113. Modificare cuantum ASF Lipitor Adriana.docx
	Privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei titularei de dosar
	Lipitor Adriana
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 3040/28.08.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\114. Modificare cuantum VMG+componenta Ciurar Ileana.docx
	Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor social privind pe titulara Ciurar Ileana
	- cerere-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3013/28.08.2017 depusă de către doamna Ciurar Ileana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.882, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\114.1. Referat.docx
	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 3042/28.08.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\115. Modificare cuantum VMG+componenta Ciurar Cornelia.docx
	Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor social privind pe titulara Ciurar Cornelia
	- cerere-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3021/28.08.2017 depusă de către doamna Ciurar Cornelia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.778B, Judeţul Timiş;
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	Nr. înregistrare : 3041 /28.08.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\116. Modificare cuantum VMG+componenta Ciurar Traian.docx
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	Privind încetarea aplicabilității Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017
	- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017 pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP) asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac;
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	pentru delegarea atribuțiilor privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFP)
	asupra actelor care fac obiectul acestui control la nivelul Primăriei Comunei Pesac
	- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.130/19.09.2017 privind încetarea aplicabilității Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.83/04.07.2017;
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	Art.3. Începând cu data de 13.10.2017, se modifică statul de funcții corespunzător prevederilor prezentei dispoziții.
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 13.10.2017,

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\141. Disp. convoc.șed. ORDINARĂ C.L..docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\142. Retragere atribuții urbanism+social-SCHREIER -2017.docx
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.11.2017,

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\157. Disp. recup. incalzire FUȘTEAC Maria.docx
	Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
	locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece
	(luna decembrie 2016) de la titulara Fușteac Maria
	Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara FUȘTEAC MARIA, avân...
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	R E F E R A T
	Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înreg...
	suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638,...
	suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domici...
	suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comun...
	suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna Pesac...

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\158. Disp. recup. incalzire GANE Petru.docx
	Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
	locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece
	(lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017) de la titularul Gane Petru
	Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017 pen...
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	R E F E R A T
	Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înreg...
	suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638,...
	suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domici...
	suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comun...
	suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna Pesac...
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	Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
	locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece
	(lunile februarie 2017 - martie 2017) de la titulara Iovan Lina
	Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titulara IOV...
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	R E F E R A T
	Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înreg...
	suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638,...
	suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domici...
	suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comun...
	suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna Pesac...
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	Privind recuperarea unor sume plătite în mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
	locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece
	(luna decembrie 2016) de la titularul Nănău Călin-Emanuel
	Art.1. Se constituie debitul şi se recuperează suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul NĂNĂU CĂLIN-EMANUE...
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	R E F E R A T
	Subsemnatul Nedin Vasile - Petru, referent III asistent - lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială a Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont de procesul-verbal de control nr.124/11335/20.10.2017 înreg...
	suma de 26 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titulara FUȘTEAC MARIA, având C.N.P. 2801228133956, domiciliată în Comuna Pesac, nr.638,...
	suma de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și martie 2017 pentru titularul GANE PETRU, având C.N.P. 1760518353955, domici...
	suma de de 12 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece lunile februarie 2017 – martie 2017 pentru titulara IOVAN LINA, având C.N.P. 2420220353941, domiciliată în Comun...
	suma de 10 lei, reprezentând ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada sezonului rece luna decembrie 2016 pentru titularul NĂNĂU  CĂLIN – EMANUEL, având C.N.P. 1820625352296, domiciliat în Comuna Pesac...
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	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3/27.10.2017 depusă de doamna Lăcătuș Sofia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.736, Judeţul Timiş;
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	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 3906/30.10.2017
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea persoanelor vârstnice Doru Marin și Doru Ana, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3961/31.10.2017;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3963/31.10.2017 și întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social;
	D  I  S  P  U  N  E:
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401643 Pesac (Nr.C.F. vechi:180), având nr.Top: 337, reprezentând casa cu nr. nou 437 și teren intravilan în suprafaţă totală de 1.439 mp, drept de proprietate...
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	R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 3963 / 31.10.2017
	Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac s...
	Vă mulțumesc.
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\164. Disp.asist.pers.vârstnică- SELEJAN.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea persoanelor vârstnice Selejan Ioan și Selejan Elena, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3962/31.10.2017;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3964/31.10.2017 și întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social;
	D  I  S  P  U  N  E :
	- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.401318 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1329), având nr.cadastral: C1, Top: 242-243, reprezentând casa cu nr. vechi 261 și nr. nou 521, cu teren intravilan în suprafaţă ...
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	R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 3964 / 31.10.2017
	Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent–lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac s...
	Vă mulțumesc.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\164.2. Cerere Selejan.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\165. Disp.angajare ROGOJINARU-asist.personal.docx
	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4087 din 10.11.2017 depusă de doamna Rogojinaru Nicoleta-Augustina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.571, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent personal pentru cop...
	- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4089 din 10.11.2017 întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- referatul nr.4088 din 10.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap nr.22/29.06.2017 eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului – Consiliul Județean Timiș;
	- prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	Nr.165 din 13.11.2017
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	R O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C
	Pesac, nr.360, Judeţul Timiş, Tel./Fax: 0256/382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com
	Nr. înregistrare : 4088 / 10.11.2017
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\165.3 FISA POSTULUI ASIST.PERSONAL.doc
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	R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 4107 / 13.11.2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 14.11.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac,
	în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017
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	Art.3. Cu aceeaşi dată, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.
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	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.12.2017,
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	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 4116 / 14.11.2017
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\171. Dispo. acordare VMG - Stefan Gianina.docx
	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4/14.11.2017 depusă de doamna Ștefan Gianina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.727, Judeţul Timiş;
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 4211 / 21.11.2017
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	Nr.174 din 21.11.2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.12.2017,
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	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 5/24.11.2017 depusă de domnul Kerpenisan Niculița, domiciliat în Comuna Pesac, nr.622, Judeţul Timiş;
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4359 din 29.11.2017 depusă de domnul Pintea Ioan, domiciliat în Comuna Pesac, nr.496, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent personal pentru persoana cu handicap g...
	- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4360 din 29.11.2017 întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- referatul nr.4361 din 29.11.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- certificatul de încadrare într-un grad de handicap grav având nr.4116/07.11.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap – Consiliul Județean Timiș privind pe numita Pintea Marta, în care se menționează că valabilitatea cer...
	- prevederile prevederile art.10-11, art.12 alin.1, art.16 și art.18-35 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	Nr.181 din 29.11.2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 01.12.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac,
	în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\183.1. referat incetare Jebelean.docx
	/R  O  M  Â  N  I  A
	J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
	PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC
	Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro
	Nr. înregistrare : 4387/04.12.2017

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI-10.07.2017\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\2. DISPOZIȚII 2017\184. Disp.încetare indemn. BOCȘE-2017.docx
	Privind  încetarea de drept a indemnizației lunare acordate, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav – Bocșe Filofteia
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.01.2018,
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	- cererea-declaraţie pe propria răspundere, însoțită de documentele justificative, depusă în perioada noiembrie 2017 de către titularul Lăcătuș Ana (părinte) pentru copilul beneficiar Colompar Adriana provenit din familie defavorizată, cerere înregis...
	- situația nr.1477/05.12.2017 transmisă de către Școala Gimnazială „Maria Brindea” Pesac cu privire la prezența la grădiniță a copiilor beneficiari ai stimulentului educațional pe luna noiembrie 2017, situație înregistrată la Primăria Comunei Pesac s...
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	Privind  încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între
	Primăria Comunei Pesac și doamna Lipitor Adriana, având funcția de asistent personal
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 12.12.2017 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac,
	în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.1/2017
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	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.
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	Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4697 din 21.12.2017 depusă de doamna Török Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.234, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent personal pentru persoana cu handica...
	- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4698 din 21.12.2017 întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- referatul nr.4699 din 21.12.2017 întocmit de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;
	- certificatul de încadrare a domnului Török Ladislau într-un grad de handicap grav nr.4541/05.12.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap – Consiliul Județean Timiș;
	- prevederile art.10-11, art.12 alin.2, art.82-85 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
	Nr.195 din 29.12.2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 01.01.2018 pentru asistenţii personali încadraţi la Primăria Comunei Pesac,
	în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, Legii-cadru nr.153/2017 și  H.G. nr.846/2017
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.01.2018,
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	- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.01.2018,


