
 

  

 

 

 

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 05.01.2018 

 

 

 

 

              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 

05.01.2018, orele 13
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  
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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 Dispoziției 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; 

- contractele de voluntariat ale personalului din cadrul serviciului voluntar, încheiate cu 

beneficiarul voluntariatului - Comuna Pesac și care sunt în vigoare; 

- prevederile H.C.L. 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 H.C.L. Pesac nr.84/21.12.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, conform prevederilor O.A.P. nr.96/2016; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.85/21.12.2017 privind delegarea atribuțiilor de Șef al 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-Petru, până 

la ocuparea respectivului post prin concurs; 

- prevederile art.13 lit.d, art.31 alin.3, art.32-33 și art.35 din Legea nr.307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.10 lit.b, art.21, art.27, art.28 alin.1-2 și art.63-68 din Legea 

nr.481/2004 privind Protecţia Civilă, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 lit.c din O.A.P. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de 

apărare împotriva incendiilor; 

- prevederile art.5 alin.1 din O.G. nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile art.2 și art.4 din O.A.P nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art.3 alin.1 lit.a, art.3 

alin.2 și alin.4, art.8-9, art.11 și art.27-35 din Anexa la O.A.P nr.96/2016; 

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 05.01.2018, se actualizează organigrama Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

        Art.2. Prezenta Dispoziție 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; 

- Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Pesac;  

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Compartimentului S.V.S.U. Pesac din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

             PRIMAR,                 AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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ROMÂNIA                                                                                                             Anexa Nr.1 

JUDETUL TIMIŞ                                                                            La Dispoziția Nr.2 din 05.01.2018 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA PESAC 

 

 

 

 

 

O R G A N I G R A M A  
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ  

de CATEGORIA I (C1)  

  al Comunei Pesac, Județul Timiș           

 

 

 

 

 

 

1. ŞEFUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENŢĂ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPARTIMENTUL/SPECIALIȘTI PENTRU PREVENIRE: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu:  

NEDIN VASILE-PETRU  
(angajat al Primăriei Comunei Pesac numit șef S.V.S.U. Pesac prin 

Hotărârea Consiliului Local Pesac nr.85/21.12.2017 cu condiția 

obligatorie a efectuării – în termen de 6 luni de la data adoptării 

hotărârii – a unui curs de perfecționare profesională în vederea 

obținerii avizului ISU „BANAT” al Județului Timiș) 

 

1 

 

Șeful Compartimentului pentru prevenire instituții publice: 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 

 

1 

 

Specialişti pentru prevenire: 

LUNGU Caius-Mihai  

SLATINĂ Silvius-Sever  

MARIŞ Vasile-Cornel  

DADA Alin-Silviu  

 

4 

TOTAL 5 
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3. FORMAŢIE DE INTERVENŢIE: 

 

Şef formaţie de intervenţie, salvare şi prim-ajutor 

IUHASZ Daniel 
1 

 

 

 

3.1  O echipă specializată pentru STINGERE INCENDII,  formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 
1 

Servant  

DADA Alin-Silviu 
1 

Servant  

JIVAN Florin-Mihai 
1 

TOTAL 3 

 

 

 

3.2  O echipă specializată pentru STINGERE INCENDII DE PĂDURE,  formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

COCÎRȚĂ Mircea-Viorel 
1 

Servant  

DADA Alin-Silviu 
1 

Servant  

JIVAN Florin-Mihai 
1 

TOTAL 3 

    

 

 

3.3 O echipă specializată pentru CĂUTARE-DEBLOCARE-SALVARE-EVACUARE, 

formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

LUNGU Mihail  
1 

Servant  

BOGDAN Alexandru-Petru   
1 

Servant  

ȚĂRAN Sorin-Ioan 
1 

TOTAL 3 

 

 

 

3.4  O echipă specializată pentru AVERTIZARE - ALARMARE, formată din: 

Şef echipă specializată Comuna Pesac 

BOGDAN Ioan 
1 

Servant (acţionare sirenă)  

BERCEA Cristian 
1 

Servant (Biserica din Comuna Pesac) 

IUHASZ Daniel-Sebastian 
1 

TOTAL 3 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru funcționarea  

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Pesac 

 

 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul nr.20.903/29.12.2017 întocmit de doamna Sicoe Anișoara-Nicoleta (fostă Lezeu), 

inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac și coordonator al serviciului, înregistrat la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.4767/29.12.2017, prin care se solicită alocarea unei plaje de 5.000 de numere 

de înregistrare necesare pentru funcționarea în condiții normale a Compartimentului Evidența 

Persoanelor, precum și a Compartimentului Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei (S.P.C.L.E.P.) Pesac; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.15/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.65/2011 privind numirea doamnei 

Lezeu Anișoara-Nicoleta, în funcţia de şef serviciu interimar la Serviciul Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor al Comunei Pesac și ale Dispoziției Primarului Comunei Pesac 

nr.87/12.07.2011 privind modificarea și corectarea Dispoziției nr.65/20011 emisă de Primarul 

Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.3/11.01.2017 privind alocarea plajei de 

numere de înregistrare pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Comunei Pesac; 

 În temeiul prevederilor 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. Începând cu anul 2018, se alocă din Registrul general de intrare-ieşire al Primăriei 

Comunei Pesac o plajă de 5.000 de numere de înregistrare, cuprinsă între nr.20.000 şi nr.25.000 

pentru fiecare an de funcționare al serviciului, numere necesare pentru registrele și documentele 

Compartimentului Evidența Persoanelor, respectiv ale Compartimentului Stare Civilă din cadrul 

S.P.C.L.E.P. Pesac, după cum urmează: 

 

A. plaja de 3.000 numere de înregistrare, cuprinsă între numerele 20.000 şi 23.000 se alocă 

Compartimentului Evidenţa Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, astfel: 

 

a) plaja de 41 numere cuprinsă între numerele 20.000 și 20.040 se alocă pentru 

registrul unic de evidență a registrelor necesare funcționării compartimentului; 

b) plaja de 600 numere cuprinsă între numerele 20.041 și 20.640 pentru registrul de 

evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei;  
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c) plaja de 600 numere cuprinsă între numerele 20.641 și 21.240 pentru registrul de 

intrare-ieșire corespondență ordinară; 

d) plaja de 100 numere cuprinsă între numerele 21.241 și 21.340 pentru registrul de 

note telefonice;  

e) plaja de 200 numere cuprinsă între numerele 21.341 și 21.540 pentru registrul de 

intrare-ieșire corespondență secretă, conform Legii nr.677/2001; 

f) plaja de 100 numere cuprinsă între numerele 21.541 și 21.640 pentru registrul de 

intrare-ieșire corespondență conform Legii nr.544/2001; 

g) plaja de 300 numere cuprinsă între numerele 21.641 și 21.940 pentru registrul de 

intrare-ieșire fișe, însoțire loturi C.I.; 

h) plaja de 100 numere cuprinsă între numerele 21.941 și 22.040 pentru registrul de 

intrare-ieșire petiții; 

i) plaja de 100 numere cuprinsă între numerele 22.041 și 22.140 pentru registrul de 

evidență a proceselor-verbale de contravenție; 

j) plaja de 860 numere cuprinsă între numerele 22.141 și 23.000 pentru orice alte 

registre sau documente necesare bunei funcționări a Compartimentului Evidența Persoanelor 

din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

 

 B. plaja de 2.000 numere de înregistrare, cuprinsă între numerele 23.001 şi 25.000 se alocă 

Compartimentului Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, astfel: 

 

a) plaja de 1.000 numere de înregistrare, cuprinsă între numerele 23.001 şi 24.000 

pentru registrul de intrare-ieșire corespondență; 

b) plaja de 200 numere de înregistrare, cuprinsă între numerele 24.001 şi 24.200 

pentru registrul de înregistrare a cererilor de divorţ; 

c) plaja de 800 numere de înregistrare, cuprinsă între numerele 24.201 şi 25.000 

pentru orice alte registre sau documente necesare bunei funcționări a Compartimentului Stare 

Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

     Art.2. Începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției 

Primarului Comunei Pesac nr.3/11.01.2017, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul de 

Evidență a Persoanelor și Compartimentul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Compartimentului de Evidență a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 
- Compartimentului de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 
 
 

              PRIMAR,                  AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

Nr.3 din 05.01.2018 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanelor vârstnice Muntean Iosif cu soția Muntean Steluța 

 

 
           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanelor vârstnice Muntean Iosif și Muntean Steluța, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.58/08.01.2018; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.62/08.01.2018 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 MUNTEAN IOSIF, identificat prin act de identitate C.I. seria TM 

nr.358849 eliberat de Orș. Sînnicolau Mare la data de 08.10.2003, având CNP 1461108353957, născut 

în Com. Pesac, Județul Timiș și soția MUNTEAN STELUȚA identificată prin act de identitate C.I. 

seria TM nr.628021 eliberat de SPCLEP Sînnic. Mare la data de 15.10.2007, având CNP 

2461220353943, născută în Com. Pesac, Județul Timiș, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.452, 

Județul Timiș, în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care transmit numitei Muntean 

Steluța-Adela – fiică, identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.718824, având CNP 

2700618353978, născută în Comuna Periam, Județul Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.452, 

Județul Timiş, următoarele bunuri: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.400807 Pesac (Nr. C.F. vechi: 166), având nr. cadastral: C1 și Top: 314/b, reprezentând casa cu nr. 

452 din Comuna Pesac și teren intravilan în suprafață totală de 1.439 mp, drept de proprietate dobândit 

de către numiții Muntean Iosif cu soția Muntean Steluța prin Convenție asupra construcției, bun 

comun, conform act nr.622/03.02.1986, precum și prin Lege asupra terenului, bun comun, conform 

Act Administrativ nr.385/16.07.2015 emis de Instituția Prefectului Timiș și act nr.15844/28.07.2015. 

           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.4 din 08.01.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

 

privind aprobarea dării de seamă și descărcarea  de gestiune  a tutorelui  POPUȘ MARIA-FLOAREA 

din Comuna Pesac, nr.877, Județul Timiș, pentru mama sa OPRIȘ MARIA, interzis judecătoresc 

 

 

                                   

     Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

           Având în vedere următoarele: 

- Încheierea nr.908/29.06.2017 pronunțată de Judecătoria Sânnicolau Mare în Dosarul 

nr.2416/295/2016/a1 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2408/10.07.2017; 

- procesul-verbal de inventariere a bunurilor înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3726/18.10.2017; 

- raportul de monitorizare nr.1 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3728/18.10.2017; 

- referatele nr.3729/18.10.2017 și nr.4782/29.12.2017 privind modul de îngrijire și gestionare a 

bunurilor interzisului judecătoresc Opriș Maria, întocmit de domnul Nedin Vasile Petru, referent III 

asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- darea de seamă înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.86/10.01.2018 depusă de doamna 

Popuș Maria-Floarea în calitate de tutore al interzisului judecătoresc Opriș Maria (mama sa); 

- referatul nr.87/10.01.2018 întocmit de domnul Nedin Vasile Petru, referent III asistent - lucrător 

social în cadrul Primariei Comunei Pesac; 

- prevederile art.229 alin.3 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 

privind Codul civil; 

- art.113-120, art.140, art.151-153, art.164-177, art.174 și art.2019 din Legea nr.287/2009 privind 

Codul civil, 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. (1) Se aprobă darea de seamă pentru anul 2017 prezentată de tutorele POPUȘ MARIA-

FLOAREA cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.877, Județul Timiș, având CNP 2610121054706.  

           (2) Darea de seamă pe anul 2017 a fost înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.86/10.01.2018 și reprezintă Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție și se referă la 

modul în care tutorele a îngrijit pe interzisul judecătoresc OPRIȘ MARIA având același domiciliu, 

precum și la modul cum tutorele a gestionat veniturile/bunurile acestuia, dându-i-se tutorelui descărcare 

de gestiune. 

 

Art.2. (1) Prezenta Dispoziție poate fi contestată de tutore în termen de 30 de zile de la 

comunicare, la primarul Comunei Pesac. 

                        (2) În cazul în care tutorele nu este mulțumit de soluționarea contestației, Dispozitia poate 

fi atacată la Tribunalul Timiș, potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ. 
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziții se încredințează 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; 

- Judecătoriei Sânnicolau Mare; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Popuș Maria-Floarea. 

              

 

 
                     PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5 din 10.01.2018 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind asistarea persoanei vârstnice Lața Floare 

 

 
           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanei vârstnice Lața Floare, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.91/10.01.2018; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.92/10.01.2018 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 o asista la Notariatul 

din Sânnicolau Mare pe vârstnica LAȚA FLOARE, identificată prin act de identitate C.I. seria TM 

nr.727945 eliberat de SPCLEP Periam la data de 16.02.2009, având CNP 2400407353957, născută în 

sat Săliște de Pomezeu, Județul Bihor, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.26, Județul Timiș, în vederea 

semnării contractului de întreţinere, prin care transmite soților Andru Miron, identificat prin act de 

identitate C.I. seria TZ nr.253354, având CNP 1561028353950, născut în sat Chișcău (Com. 

Pietroasa), Județul Bihor și Andru Valeria, identificată prin act de identitate C.I. seria TM nr.927176, 

având CNP 2600919353940, născută în Com. Malovăț, Județul Mehedinți, ambii cu domiciliul în 

Comuna Pesac, nr.128, Județul Timiş, următoarele bunuri: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului din Comuna Pesac, 

Județul Timiș, înscris în C.F. nr.401677 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3349), având nr. cadastral: Top: 720-

721/2, reprezentând casa cu nr. vechi 133 și nr. nou 26 având teren intravilan în suprafață totală de 

1.054 mp, drept de proprietate dobândit de către numita Lața Floare prin Convenție asupra cotei de 

1/2 parte din imobil prin Contract de vânzare-cumpărare din data de 01.11.1968 conform Actului 

nr.4330/01.11.1968, precum și prin Succesiune asupra cotei de 1/2 parte din imobil prin Certificatul de 

moștenitor din data de 17.06.1985 emis de notar, conform Actului nr.3350/17.06.1985. 

           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.6 din 10.01.2018 

 

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.113/11.01.2018; 

- 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 5 zile din concediul de odihnă aferent anului 2016, respectiv în perioada 15.01.2018 - 

19.01.2018, 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. 7 din 11.01.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind desemnarea persoanelor responsabile la nivelul UAT Comuna Pesac, Județul Timiș, cu 

aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014, cu modificările și completările ulterioare 

            

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

           - Procesul-verbal de control, constatare și sancționare a contravenției seria TM nr.0259 

întocmit de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția pentru Agricultură Județeană 

Timiș și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4317/27.11.2017; 

- prevederile art.3-5 și art.8 alin.3-6 din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.1846/2014 

privind punerea în aplicare a prevederilor art.5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

În temeiul art.63, art.68, art.77 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 desemnează ca persoane responsabile la nivelul UAT Comuna Pesac, Județul 

Timiș, cu înființarea, organizarea și gestionarea Registrului pentru evidența atestatelor de 

producător și carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport de hârtie și 

în format electronic, doamna LUNGU SILVIA-ANGELICA, inspector I principal-agricol și 

doamna SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului din cadrul 

Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.2. (1) Se desemnează, la nivelul Primăriei Comunei Pesac, persoane responsabile cu 

efectuarea verificărilor prevăzute de art.3 alin.3 și art.8 alin.3 din Legea nr.145/2014, atât pe 

baza datelor din registrul agricol, cât și în teren, la fermele/gospodăriilor agricole deținute de 

solicitanți, în condițiile legii, doamna SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția 

mediului în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului și domnul IUHASZ DANIEL, 

magaziner în cadrul Compartimentului Administrativ.  

           (2) Persoanele desemnate la alin.1 se vor deplasa în teren și vor efectua verificările în 

echipă, întocmind în acest sens un proces verbal de constatare. 

            (3) În cazul absenței de la serviciu a uneia dintre persoanele desemnate la alin.1 din 

diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, cursuri, ședințe etc.), se desemnează 

înlocuitor domnul LUNGU MIHAIL, viceprimar al Comunei Pesac. 

 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. Persoanele nominalizate în prezenta dispoziție, în desfășurarea activității, vor 

colabora cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și cu autoritățile 

competente, după caz. 

 

Art.4. Începând cu data prezentei dispoziții, se vor modifica corespunzător fișele posturilor 

angajaților în cauză, acestea urmând a fi predate fiecăruia personal pe bază de semnătură. 

 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele 

nominalizate la art.1-2.  

 

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

  - Persoanele nominalizate la art.1-2 din prezenta dispoziţie; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                   AVIZAT  

              TOMA   CORNEL                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                           DUMITRAȘ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8 din 11.01.2018 



1 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei  

titularei de dosar Novac Mihaela 
 

 

 

 
 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea – declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1 din 

data de 18.01.2018 depusă de către doamna Novac Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.783A, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.196/18.01.2018 întocmită de 

către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social, prin care se constată că au 

intervenit modificări în situația familiei solicitantei; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.205/19.01.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social;  

- prevederile art.6 alin.2 lit.d, art.8-10, art.15, art.17, art.25 alin.1-3 și art.27 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 Certificatului de naștere Seria NY nr.763656 reprezentând act de naștere tardiv 

nr.42/15.03.2017 eliberat la data de 15.03.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare; 

- 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 01.01.2017, se modifică componența familiei în dosarul alocaţiei 

pentru susţinerea familiei privind pe titulara NOVAC MIHAELA, având CNP 2921007352300, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.783/A, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul de copii beneficiari 

de alocație pentru susținerea familiei de la un număr de 4 copii la un număr de 5 copii (copilul Novac 

Daria s-a născut la data de 17.12.2016 conform Certificatului de naștere Seria NY nr.763656 

reprezentând act de naștere tardiv nr.42/15.03.2017 eliberat la data de 15.03.2017 de către SPCLEP 

Sânnicolau Mare, copil pentru care s-a depus cerere la Primăria Comunei Pesac pentru obținerea ASF 

abia la data de 18.01.2018).  

 

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.2. Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei în sumă de 428 Ron rămâne nemodificat, iar 

plata acestui drept se va face prin mandat poștal de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Timiș.  

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează 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 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 pentru susţinerea familiei. 

 

 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.9 din 22.01.2018 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea componenței familiei, precum și a cuantumului ajutorului social privind pe 

titulara Novac Mihaela 

 
 

        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.   

5/18.01.2018 depusă de către doamna Novac Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.783A, Judeţul 

Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social, 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.197/18.01.2018; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.206/19.01.2018 întocmit către de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social; 

 - prevederile Certificatului de naștere Seria NY nr.763656, reprezentând act de naștere tardiv 

nr.42/15.03.2017, eliberat la data de 15.03.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare  

 - prevederile art.12, 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 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. Începând cu data de 01.01.2017, se modifică componența familiei în dosarul de ajutor social 

privind pe titulara NOVAC MIHAELA având CNP 2921007352300, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.783A, 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 563 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 domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent-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 ajutorului social. 
 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                                  Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.10 din 22.01.2018 

 

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 30.01.2018 

 

 

 

 

              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 30 

ianuarie 2018, 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. 11 din 23.01.2018 

 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 suspendarea plății ajutorului social pentru doamna Novac Emilia, în calitate de titular 

 

 
             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.371/31.01.2018 întocmit de domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Compartimentului Asistență social al Primăriei 

Comunei Pesac; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.370/31.01.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

  - prevederile art.6 alin.2 și ale art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.28 alin.1 și art.33 alin.1 lit.b din 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 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. Se suspendă plata ajutorului social în cuantum de 442 lei pentru doamna Novac Emilia, în 

calitate de titular, având CNP 2610610353943, cu domiciliul în comuna Pesac, nr.782, Judeţul Timiş. 

Art.2. Suspendarea plății dreptului prevăzut la art.1 se face începând cu data de 01.02.2018. 
Art.3. Suspendarea plății dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive: nu sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 alin.2 şi art.16 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi nici condițiile prevăzute de art.28 alin.1 și art.33 alin.1 

lit.b din H.G.nr.50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Dispoziţia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. 

Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent – lucrător social în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac.   

Art.6. Prezenta Dispoziție se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celei în cauză. 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

 

Nr.12 din 31.01.2018 

 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 plății ajutorului social pentru doamna Miucin Maria 

 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.355/30.01.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.371 din 31.01.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, având calitatea de referent III asistent - lucrător social la Primăria Comunei Pesac; 

 - prevederile art.14, art.20 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 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 (1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E    : 

 
Art.1. Începând cu data de 01.02.2018, încetează plata ajutorului social în cuantum de 142 lei 

pentru doamna Miucin Maria, în calitate de titular, având CNP 2661121353945, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.214, Județul Timiș, întrucât titularul dosarului nu a efectuat orele de muncă stabilite 

prin fișa de calcul, precum și datorită faptului că este plecată la muncă în străinătate. 

Art.2. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării pe calea 

contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziție 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; 

- Celei  în cauză. 
 

             PRIMAR,                                              AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 13 din 31.01.2018 

 

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 actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ, potrivit Legii nr.272/2004 

 
 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele:  

- adresa nr.6178/31.01.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.432/05.02.2018, prin care solicită reactualizarea 

Dispoziției/Hotărârii Consiliului Local de înființare a Consiliului Comunitar Consultativ; 

- prevederile Dispoziției Primariului Comunei Pesac nr.50/25.02.2015 privind înființarea Consiliului 

Comunitar Consultativ, potrivit Legii nr.272/2004; 

- prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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 actualizează componența Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Pesac, în 

conformitate cu prevederile art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea componență: 

- ZVETOZAR DRAGOSLAV MLADENOV, preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Române Pesac; 

- MARICHICI RAMONA, director al Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” din Pesac; 

- CUZMAN MARGARETA, institutor în cadrul Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” din Pesac; 

- GRUI ANA, medic în cadrul Dispensarului uman Pesac; 

- LUNGU MIHAIL, viceprimar și consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- VIPA STEFANIA-BIANCA, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- GHICA MARIAN-MARIUS, reprezentant al Postului de Poliție Pesac; 

- TOMA ADELA, administrator  al S.C. ZIPPE S.R.L.; 

- COVACI OANA, reprezentant al I.I. COVACI OANA. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac și membrii Consiliului Comunitar Consultativ nominalizați la art.1. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Membrilor Consiliului Comunitar Consultativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Compartimentului 

Asistență Socială al Primăriei Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 
 

                               PRIMAR,                                                                                 AVIZAT 

                            TOMA CORNEL                                                                    Secretar Comună,   

                                                                                                   DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr. 14 din 05.02.2018 

 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 16.02.2018 

 

 

 

 

              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 16 

februarie 2018, orele 10
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; 

- La dosarul ședinței Consiliului Local Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.                  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună,   

                                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

Nr. 15 din 09.02.2018 

 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 de drept a indemnizației lunare acordate, 

 conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Graure Mihai 

 
 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.496/09.02.2018 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.1233/19.03.2013 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.51/09.04.2013 privind acordarea 

indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Graure Mihai; 

- Certificatul de deces Seria DC Nr.959435 emis la data de 09.02.2018 de către Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac, document reprezentând Actul de deces 

nr.2/09.02.2018; 

- 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 01.03.2018, încetează plata indemnizației lunare pentru persoana cu 

handicap grav Graure Mihai, având CNP 139070435955, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, 

nr.843, 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 08.02.2018. 

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 Graure Mara, soția domnului Graure Mihai. 
 

                     PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                        DUMITRAȘ ANGELICA  

Nr.16 din 09.02.2018 

 

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 componenței familiei, precum și a cuantumului ajutorului social privind pe 

titulara Covaci Cristina Mihaela 

 
 

        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.   

2/09.02.2018 depusă de către doamna Covaci Cristina Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.899, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător 

social, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.486/09.02.2018; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.527/12.02.2018 întocmit către de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social; 

 - prevederile Certificatului de naștere Seria NY nr.763656, reprezentând act de naștere 

nr.202/20.11.2017 eliberat la data de 20.11.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare privind pe minorul 

Covaci Adelin-Andrei; 

 - prevederile art.12, 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 (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N  E: 
 

           Art.1. Începând cu data de 01.12.2017, se modifică componența familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara COVACI CRISTINA MIHAELA având CNP 2870713352304, domiciliată 

în Comuna Pesac, nr.899, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 9 

persoane la 10 persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul ajutorului social de la suma de 671 lei la suma 

de 707 lei. 

          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 domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-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 ajutorului social. 
 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                                  Secretar Comună, 

                                                                                     DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.18 din 15.02.2018 

 

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 modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei  

titularei de dosar Covaci Cristina Mihaela 
 

 

 

 
 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea – declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2 din 

data de 09.02.2018 depusă de către doamna Covaci Cristina Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.899, Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.485/09.02.2018 întocmită de 

către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social, prin care se constată că au 

intervenit modificări în situația familiei solicitantei; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.526/12.02.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social;  

 - prevederile Certificatului de naștere Seria NY nr.763656, reprezentând act de naștere 

nr.202/20.11.2017 eliberat la data de 20.11.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare privind pe minorul 

Covaci Adelin-Andrei, născut la data de 15.11.2017; 

- prevederile art.6 alin.2 lit.d, art.8-10, art.15, art.17, art.25 alin.1-3 și art.27 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 01.12.2017, se modifică componența familiei în dosarul alocaţiei 

pentru susţinerea familiei privind pe titulara COVACI CRISTINA MIHAELA, având CNP 

2870713352304, domiciliată în Comuna Pesac, nr.899, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul de 

copii beneficiari de alocație pentru susținerea familiei de la un număr de 8 copii la un număr de 9 copii 

(copilul Covaci  Adelin-Andrei s-a născut la data de 15.11.2014 conform Certificatului de naștere Seria 

NY nr.763656, reprezentând act de naștere nr.202/20.11.2017 eliberat la data de 20.11.2017 de către 

SPCLEP Sânnicolau Mare, copil pentru care s-a depus cerere la Primăria Comunei Pesac pentru 

obținerea ASF abia la data de 09.02.2018).  

 

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. Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei în sumă de 428 Ron rămâne nemodificat, iar 

plata acestui drept se va face prin mandat poștal de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Timiș.  

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează 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; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susţinerea familiei. 

 

 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19 din 15.02.2018 



 
 

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 Lăcătuș Iasmina 

 
 

        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.575/16.02.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Iasmina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător 

social, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.576/16.02.2018; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.577/16.02.2018 întocmit de către 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social; 

 - prevederile Certificatului de naștere seria N.10 nr.727604, reprezentând act de naștere tardiv 

nr.35/03.03.2017 eliberat la data de 31.08.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare privind pe minorul 

Lăcătuș Marcus-Dominic; 

 - prevederile art.12, 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 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. Începând cu data de 01.09.2017, se modifică componența familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara LĂCĂTUȘ IASMINA având CNP 2910317355987, domiciliată în Comuna 

Pesac, nr.782, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 6 persoane la 7 

persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul ajutorului social de la suma de 563 lei la 

suma de 600 lei. 

          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 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; 

    - Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

    - Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

    - Reprezentantului legal al ajutorului social. 
 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                                  DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr.20 din 16.02.2018 

 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 modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei  

titularei de dosar Lăcătuș Iasmina 
 

 
 

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea – declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.578 

din data de 16.02.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Iasmina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, 

Județul Timiș; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.579/16.02.2018 întocmită de 

către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social, prin care se constată că au 

intervenit modificări în situația familiei solicitantei; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.580/16.02.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent - lucrător social;  

- prevederile Certificatului de naștere Seria N.10 nr.727604 reprezentând act de naștere tardiv 

nr.35/03.03.2017 eliberat la data de 31.08.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare privind pe minorul 

Lăcătuș Marcus-Dominic; 

- prevederile art.6 alin.2 lit.d, art.8-10, art.15, art.17, art.25 alin.1-3 și art.27 din Legea 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările și 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 01.01.2017, se modifică componența familiei în dosarul alocaţiei 

pentru susţinerea familiei privind pe titulara LĂCĂTUȘ IASMINA, având CNP 2910317355987, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul de copii beneficiari de 

alocație pentru susținerea familiei de la un număr de 5 copii la un număr de 6 copii (copilul Lăcătuș 

Marcus-Dominic s-a născut la data de 02.03.2016 conform Certificatului de naștere Seria N.10 

nr.727604, reprezentând act de naștere tardiv nr.35/03.03.2017, eliberat la data de 31.08.2017 de către 

SPCLEP Sânnicolau Mare, copil pentru care s-a depus cerere la Primăria Comunei Pesac pentru 

obținerea ASF abia la data de 16.02.2018).  

  

 

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. Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei în sumă de 428 Ron rămâne nemodificat, 

iar plata acestui drept se va face prin mandat poștal de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Timiș. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează 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 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.21 din 16.02.2018 



1 

 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind stabilirea unor măsuri de control pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

 

 

 

         Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

         Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.198/2009 privind stabilirea Procedurilor 

operaţionale ale controlului intern şi a Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.94/2012 privind completarea Dispoziției 

nr.198/2009 privind stabilirea Procedurilor operaţionale ale controlului intern şi a Programului de 

dezvoltare a sistemului de control managerial, în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile art.1, art.3-5 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.400/2015 pentru a probarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice; 

- prevederile art.65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

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. (1) Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică 

a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac 

și al SPCLEP Pesac, în componenţa prevăzută în Anexa nr.1.  

             (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, 

coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, cuprins în Anexa nr.2. 

 

Art.2. (1) Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și 

al SPCLEP Pesac în componenţa prevăzută în Anexa nr.3. 

             (2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Gestionare a 

Riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, cuprins în Anexa nr.4. 

 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. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial se elaborează în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în termen de maxim 90 zile de la comunicarea prezentei 

dispoziții. 

 

Art.4.  Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

Art.5. Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea Dispoziţiile 

Primarului Comunei Pesac nr.198/2009 și nr.94/2012, precum și orice alte prevederi contrare.  

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 

nominalizate în Anexele nr.1 și nr.3, precum şi personalul compartimentelor din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

 

          Art.7.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- Persoanelor nominalizate în Anexele nr.1 și nr.3 din prezenta dispoziție; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 
     

               PRIMAR,                         AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,  

                                                                                                    DUMITRAŞ ANGELICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 22 din 19.02.2018 



ROMÂNIA          ANEXA NR.1 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.22/19.02.2018 

COMUNA PESAC        

        

      

    

 

 

 

COMPONENŢA 

 
Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Preşedinte:  

 

1. DUMITRAȘ ANGELICA secretar al Comunei Pesac 

Membrii:    

 

1. TRIFA LILIANA-NICOLETA Inspector I principal-contabil Primăria Comunei Pesac 

 

2. MILOȘ MONICA  Inspector I principal-stare civilă S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

3. NEDIN VASILE-PETRU Referent III asistent-lucrător social Primăria Comunei Pesac 

 

Secretar: 

 

1. SELEJAN LUCIA    Inspector I principal-soluționare petiții Primăria Comunei Pesac 

 

Membrii supleanți: 
 

1. SCHREIER MARIOARA Inspector I asistent-protecția mediului Primăria Comunei Pesac 

 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 



ROMÂNIA           ANEXA NR.2 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.22/19.02.2018 

COMUNA PESAC        

        

 
         

REGULAMENTUL 

 

de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Art.1. (1) La nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac se constituie și funcţionează 

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia. 

(2) Comisia are în componenţa sa personal cu funcții de conducere, precum și personal cu 

funcții de execuție din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac. 

(3) Comisia asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control 

intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, astfel încât să asigure 

realizarea următoarelor trei categorii de obiective permanente: 

a) Eficacitatea şi eficienţa funcţionării; 

b) Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe; 

c) conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne. 

 

Art.2. Comisia are următoarele atribuţii:  

a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor la care se 

ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat pentru evaluarea acestora; 

b) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 

obiectivelor generale ale funcţionării entităţii, prin stabilirea limitelor de toleranţă la 

risc, anual, le înaintează spre aprobare către conducerea entităţii și apoi le transmite 

tuturor compartimentelor pentru aplicare, fiind obligatorii; 

c) coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în condiţii 

de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor entităţii; 

d) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite spre aprobare 

conducătorului entităţii; 

e) stabilește codificarea procedurilor de sistem/operaţionale potrivit Listei codurilor de 

identificare ale procedurilor de sistem/operaţionale aferente domeniilor de activitate 

din Primăria Comunei Pesac și S.P.C.L.E.P. Pesac;  

f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, elaborată pe baza 

raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul 

compartimentelor; 

g) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza 

raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor; 

h) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 

denumit Program de dezvoltare, care cuprinde cel puțin obiectivele, activităţile, 

acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor de 

control, evaluează periodic stadiul implementării Programului și îl actualizează 

anual; 

i) coordonează, monitorizează şi îndrumă metodologic structurile din aparatul de 

specialitate în domeniul controlului intern managerial; 



j) analizează și avizează, după caz, situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind 

stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul înaintării lor 

spre aprobare de către ordonatorul principal de credite. 

 

Art.3.(1) Şedinţele Comisiei au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a 

oricărui membru.  

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei.  

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către un 

membru supleant.  

(4) La şedinţele Comisiei pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac a căror prezență este necesară pentru clarificarea și 

soluționarea problemelor discutate. 

(5) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul 

prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu. 

(6) În funcţie de necesități, Comisia poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru, organizate 

pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o 

persoană cu atribuții de secretar. 

 

Art.4. Şedinţele Comisiei se desfasoară după cum urmează: 

a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 

Comisiei/înlocuitorilor de drept; 

b) şedintele se desfasoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu cel puțin 2 

(două) zile calendaristice înainte de data şedinţei; 

c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru 

dezbatere/analiză/aprobare în cadrul şedinţei Comisiei este transmisă membrilor 

Comisiei de către secretarul Comisiei; 

d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se 

aprobă cu votul majorității membrilor prezenţi; 

e) hotărârile Comisiei se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi; 

f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este 

decisiv; 

g) hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al 

ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de  preşedintele acesteia;  

h) redactarea hotărârilor Comisiei și transmiterea către membrii acesteia se face de către 

secretarul Comisiei  în termen  de 7 (şapte) zile calendaristice de la data desfăşurării 

şedinţei;  

i) procesul verbal al şedinţei se semnează de către participanți; 

j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost 

propuse pot fi amânate pentru şedinţa următoare. 

 

Art.5.(1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  

a) convoacă  ori de câte ori este necesar Comisia de pentru monitorizarea, coordonarea şi 

îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern 

managerial și emite ordinea de zi pentru fiecare ședinţă;  

b) conduce şedinţele Comisiei, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia şi 

dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia; 

c) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii; 

d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor 

întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului Comunei Pesac, 

S.P.C.L.E.P. Pesac , alte structuri desemnate; 

e) urmăreşte respectarea termenelor stabilite de către Comisie şi decide asupra măsurilor 

ce se impun pentru respectarea lor; 

f) verifică modul de realizare a acţiunilor incluse în Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac. 



(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul 

desemnat prin dispoziție a primarului. 

  

Art.6. Atribuţiile membrilor Comisiei sunt, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) participă la toate ședințele Comisiei; 

b) fac propuneri pentru ordinea de zi  şi le transmit secretarului Comisiei; 

c) elaborează, materiale pe care le prezintă spre dezbatere participanților; 

d) participă la elaborarea şi actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac și urmăresc realizarea 

obiectivelor și acțiunilor stabilite în acesta; 

e) pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea continuă a 

sistemului de control intern managerial și propun soluții de eficientizare a activităților de 

control intern managerial;  

f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă; 

g) stabilesc procedee, mijloace, acţiuni, mecanisme, proceduri și emit decizii interne ce 

trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către 

compartimentele pe care le coordonează, în limita competenţelor şi responsabilităţilor 

specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;  

h) analizează stadiul implementării standardelor de control intern managerial; 

i) stabilesc obiectivele şi indicatorii de performanţă ai compartimentelor şi activităţile 

necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; 

j) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, 

măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică 

neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);  

k) asigură fluxurile de informații care intră/ies în/din compartimente, între 

compartimente, cu  nivelele  ierarhic superioare de management și cu alte entități 

publice; 

l) informează prompt președintele Comisiei cu privire la rezultatele verificărilor şi altor 

acţiuni derulate în cadrul compartimentului; 

m) asigură elaborarea, verificarea, aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a 

informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat; 

n) analizează, în cadrul autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementării şi 

dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial și asigură elaborarea şi 

transmiterea le termenele stabilite a chestionarului de autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern managerial; 

 

Art.7. (1) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:  

a) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele verbale ale 

ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură 

comunicarea lor;  

b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a 

şedinţelor Comisiei;  

c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. Pesac ; 

d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;  

e) redactează situaţiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării 

sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de Comisie pe baza 

informaţiilor primite de la compartimente; 

f) gestionează originalele procedurilor de sistem şi procedurilor operaţionale, precum şi 

ale celorlalte documente ale Comisiei;  

g) primeşte, înregistrează în registru proiectele procedurilor de sistem şi operaţionale 

transmise pentru avizare şi le transmite spre avizare membrilor Comisiei;  

h) distribuie procedurile conform listei de difuzare; 



i) centralizează, ţine evidenţa procedurilor de sistem şi operaţionale pe suport de hârtie 

şi în format electronic şi le pune la dispoziţia personalului în reţelele informatice 

locale existente; 

j) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei şi asigură demersurile 

pentru rezervarea sălii de şedinţă;  

k) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice 

arhivării, toată documentaţia aferentă activității Comisiei (hotărâri, registre, procese-

verbale corespondenţă, etc.) 

(2) Documentația aferentă activității Comisiei se arhivează la președintele Comisiei. 

 

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate pune în aplicare măsurile stabilite pentru 

implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 

 



ROMÂNIA           ANEXA NR.3 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.22/19.02.2018 

COMUNA PESAC    

     

        
 
 
 
  

COMPONENŢA 
Echipei de Gestionare a Riscurilor  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 
 
 
 
 
 
Preşedinte:  

 

1. DADA STEFANIA-AURELIA  Inspector I superior-achiziții publice Primăria Comunei Pesac 

 

Membrii:    

 

1. LUNGU SILVIA-ANGELICA Inspector I principal-agricol Primăria Comunei Pesac 

 

2.  STOIAN SEBASTIAN-

MANUEL 

Inspector I principal-impozite și taxe Primăria Comunei Pesac 

 

3. SICOE (fostă LEZEU) 

ANIȘOARA-NICOLETA 

Inspector I principal-evidența 

persoanelor 

S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

Secretar: 

 

1. SELEJAN LUCIA    Inspector I principal-soluționare petiții Primăria Comunei Pesac 

 

Membru supleant: 
 

1. VELEȘCU MARIOARA Referent III asistent-casier Primăria Comunei Pesac 

 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 

 



ROMÂNIA           ANEXA NR.4 

JUDEŢUL TIMIȘ         la Dispoziţia nr.22/19.02.2018 

COMUNA PESAC    

     

 

 

 

REGULAMENTUL 
Echipei de Gestionare a Riscurilor  

la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

 

 

 

Art.1. (1) La nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac se constituie și funcţionează 

Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile 

manageriale, denumită în continuare EGR. 

(2) EGR are în componenţa sa conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, precum și personal cu funcții de execuție din cadrul unor 

compartimente. 

 

Art.2. EGR are următoarele atribuţii:  

a) identifică, analizează, evaluează, ierarhizează şi prioritizează riscurile care pot afecta 

atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor şi stabilește  măsurile de 

management al riscurilor; 

b) identifică ameninţări/vulnerabilităţi prezente în cadrul activităţilor curente ale entităţii 

care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude; 

c) stabilește strategia de gestionare a riscurilor și măsuri de control pentru diminuarea 

riscurilor pe care le transmite la compartimente pentru implementarea acestora; 

d) aprobă planul de implementare a măsurilor de control, monitorizează implementarea și 

eficacitatea acestora; 

e) elaborează propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operaţionale; 

f) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia 

unor noi riscuri şi face propuneri în sensul diminuării acestora; 

g) analizează și avizează Registrul riscurilor de la nivelul entităţii și îl actualizează; 

h) elaborează rapoarte, informări cu privire la situația riscurilor pe care le transmite 

Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial și/sau conducerii 

entității. 

 

Art.3.(1) Şedinţele EGR au loc ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a oricărui 

membru.  

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele EGR.  

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către membru 

supleant.  

(4) La şedinţele sale pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele Primăriei 

Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și 

soluționarea problemelor discutate. 

(5) Solicitările EGR, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul 

prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.  

(6) În funcţie de necesități, EGR poate funcţiona şi prin sub-grupuri de lucru, organizate pe 

domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o 

persoană cu atribuții de secretar. 

 

Art.4. Şedinţele EGR se desfasoară după cum urmează: 

a) cvorumul este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 

EGR/înlocuitorilor de drept; 



b) şedintele se desfășoară în baza convocării şi a ordinii de zi trimise cu cel puțin 2 (două) 

zile calendaristice înainte de data şedinţei; 

c) ordinea de zi, însoţită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/aprobare 

în cadrul şedinţei EGR este transmisă membrilor EGR;  

d) la începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se 

aprobă cu votul majorității membrilor prezenţi; 

e) hotărârile EGR se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi; 

f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui EGR este decisiv; 

g) hotărârile EGR au caracter obligatoriu şi sunt consemnate în procesul verbal al ședinței, 

după care sunt preluate în Hotărâri semnate de  preşedintele acesteia;  

h) redactarea hotărârilor EGR și transmiterea către membrii acesteia se face de către secretar;  

i) procesul-verbal al şedinţei va fi redactat de către secretarul EGR și va fi semnat de către 

participanți; 

j) punctele aflate pe ordinea de zi şi care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost propuse 

pot fi amânate pentru şedinţa următoare. 

 

Art.5.(1) Preşedintele EGR are următoarele atribuţii:  

a) convoacă ori de câte ori este necesar EGR și emite ordinea de zi pentru fiecare sedinţă;  

b) conduce şedinţele EGR, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia şi dispune 

secretarului realizarea de lucrări în limita competenţelor acestuia; 

c) asigură desfăşurarea lucrărilor EGR şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii; 

d) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite 

în cadrul EGR către părţile interesate: Primarul Comunei Pesac, Comisiei pentru 

monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial și la alte structuri desemnate; 

e) urmăreşte respectarea măsurilor și termenelor stabilite de către EGR şi decide asupra 

măsurilor ce se impun pentru respectarea lor. 

(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către membru supleant. 

 

Art.6. Atribuţiile membrilor EGR sunt, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) participă la toate ședințele EGR; 

b) fac propuneri pentru ordinea de zi  şi le transmit secretarului EGR; 

c) elaborează, materiale pe care le prezinta spre dezbatere participanților; 

d) participa la elaborarea, actualizarea/revizuirea strategiei și/sau a măsurilor de control dispuse cu 

privire la managementul riscurilor și asigură punerea în aplicare măsurilor stabilite;  

e) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza 

implementării planului de masuri de control stabilite; 

f) participă la întocmirea situaţiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă. 

 

Art.7. (1) Secretarul EGR are următoarele atribuţii:  

a) organizează desfăşurarea şedinţelor EGR, întocmește procesele verbale ale ședințelor,   

redactează hotărârile EGR sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;  

b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a 

şedinţelor EGR;  

c) asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. Pesac; 

d) centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui EGR;  

e) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor şi îl 

actualizează. 

f) elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a 

riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar şi pe baza planului de implementare a 

măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută şi se 

analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare; 

g) pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei ; 



h) clasează, păstreză şi arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, 

toată documentaţia aferentă activității EGR (hotărâri, registre, procese-verbale 

corespondenţă, etc.) 

(2) Documentația aferentă activității EGR se arhivează la Președintele EGR. 

 

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pesac și din S.P.C.L.E.P. 

Pesac pune în aplicare măsurile de control stabilite, transmise de EGR pentru implementarea 

acestora. 

 

 

      

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ, 

TOMA CORNEL     DUMITRAȘ ANGELICA  
 

 

 



 

 

 

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.636/20.02.2018 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.157/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 2018, în perioada 22.02.2018 – 26.02.2018, 

inclusiv. 

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

atribuţiile doamnei Dumitraş Angelica pentru perioada în care aceasta din urmă se află în concediul 

legal de odihnă. 

 Art.3. Prezenta dispoziție 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; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici nominalizați la art.1-2 din 

dispoziție; 

- Celei în cauză. 

                                        
                       PRIMAR,                                   AVIZAT  

                 TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună, 

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

Nr. 23 din 20.02.2018 

 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 27.02.2018 

 

 

 

 

              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 

27.02.2018, 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. 24 din 27.02.2018 

 

 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 constituirea echipei de proiect pentru implementarea Proiectului:  

”Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac” 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile contractului de finanțare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3239/18.09.2017 și înregistrat la M.A.D.R. - AFIR sub nr. C 0720EN00011653700333/15.09.2017 

pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală pe baza Cererii de finanțare nr. F0720EN00011653700333 de către Autoritatea 

Contractantă – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru implementarea Proiectului: ”Construire grădiniță cu program 

prelungit, comuna 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 27.02.2018, se aprobă constituirea echipei de proiect pentru 

implementarea Proiectului: ”Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”, în 

următoarea componență: 

 1. DUMITRAȘ ANGELICA, secretar al Comunei Pesac; 

2. DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior – achiziții publice în cadrul primăriei; 

3. TRIFA LILIANA-NICOLETA, inspector I principal – contabil în cadrul primăriei. 

Art.2. 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.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează echipa de proiect 

nominalizată la art.1 al prezentei dispoziții. 

            Art.4.   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 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. 25 din 27.02.2018 

 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 Grozav Nicolae 

 

 
           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanei vârstnice Grozav Nicolae, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.764/27.02.2018; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.765/27.02.2018 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 asista la Notariatul 

din Sânnicolau Mare pe vârstnicul GROZAV NICOLAE, identificat prin act de identitate C.I. seria TZ 

nr.035231 eliberat de S.P.C.L.E.P. Pesac la data de 14.02.2013, având CNP 1580127353949, născut în 

Com. Pesac, Județul Timiș, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.170, Județul Timiș, în vederea semnării 

contractului de întreţinere, prin care transmite fiului său Grozav Petru-Mircea, identificat prin act de 

identitate C.I. seria TZ nr.084616, având CNP 1820408352296, născut în Orș. Sânnicolau Mare, 

Județul Timiș, având domiciliul în Comuna Pesac, nr.170, Județul Timiş, următoarele bunuri: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. 

nr.401717 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1683), având nr.Top: 732-733/b, reprezentând casa cu nr. vechi 152 

și nr. nou 136 din Comuna Pesac și teren intravilan în suprafață totală de 719 mp, drept de proprietate 

dobândit de către numitul Grozav Nicolae prin Succesiune (moștenire și partaj), conform act 

nr.1636/04.10.1996 – Certificat de moștenitor cu partaj nr.fn - încheiere cf din 04.10.1996 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; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul primăriei; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA 

     

Nr.26 din 28.02.2018 

 

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 Grozav Nicolae cu soția Grozav Paraschiva 

 
           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea persoanelor vârstnice Grozav Nicolae și Grozav Paraschiva, înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr.762/27.02.2018; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.763/27.02.2018 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 (soți) Grozav Nicolae, identificat prin act de identitate 

C.I. seria TZ nr.035231 eliberat de SPCLEP Pesac la data de 14.02.2013, având CNP 

1580127353949, născut în Com. Pesac, Jud. Timiș și Grozav Paraschiva identificată prin act de 

identitate C.I. seria TM nr.899941 eliberat de SPCLEP Periam la data de 19.05.2011, având CNP 

2610712353942, născută în Com. Batarci, Jud. Satu Mare, ambii cu domiciliul în Comuna Pesac 

nr.170, Județul Timiș, în vederea semnării contractului de întreţinere, prin care aceștia transmit 

soților GROZAV ION-CRISTIAN (fiu), identificat prin act de identitate C.I. seria TZ nr.207458, 

având CNP 1840223352305, născut în Orș. Sânnicolau Mare, Județul Timiș, cu domiciliul în 

Comuna Pesac, nr. 170, Județul Timiș și GROZAV MIRABELA-GABRIELA, identificată prin act 

de identitate C.I. seria TM nr.892559, având CNP 2900714250025, născută în mun. Drobeta-Turnu 

Severin, Județul Mehedinți, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr. 170, Județul Timiș, următoarele 

bunuri: 

- cota actuală de 1/1 parte din dreptul de proprietate asupra casei cu nr.vechi 179 și nr. nou 

170 înscrise în C.F. nr.401715 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1400), având nr.Top: 657-658, drept de 

proprietate dobândit prin Convenție, conform act nr.8/03.01.1983 – Contract de vânzare cumpărare 

nr. FN – Încheiere C.F. din 03.01.1983 emis de Notar. 

           Art.2.  Prezenta dispoziție se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul primăriei; 

- Celor în cauză; 

- Notariatului din Sânnicolau Mare. 

                                                                                                                                                       
              PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                           DUMITRAŞ ANGELICA                                                                     

Nr.27 din 28.02.2018 

 

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 01.03.2018 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.27/27.02.2018 privind 

actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 2018; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.3/30.01.2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a 

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

pentru anul 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 O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- 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 01.03.2018 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. 

 

 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, 

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.28 din 01.03.2018 
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JUDEŢUL TIMIŞ                     ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.28/01.03.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.03.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.846/2017, H.C.L. Pesac nr.27/27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

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 - 1.425 7.124 
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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 1.225 6.615 

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 1.293 6.980 
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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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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea documentelor de conducere şi a activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor 

de urgenţă care se desfăşoară în Comuna Pesac în anul 2018 

 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş: 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.27 lit.c şi ale cap.V din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în 

domeniul apărării civile; 

- Ordinul Administraţie Publică nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Administraţie Publică nr.89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, 

organizare, pregatire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate; 

- Ordinul Administraţie Publică nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - precizările Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş privind 

elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 

în anul 2018, aprobate de către Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al 

judeţului Timiş prin Planul de Pregătire în Domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2018 cu nr. 

4.602.859 din 12.02.2018;  

 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. Se aprobă „Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind 

elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă ce se desfăşoară în anul 2018”, conform Anexei 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. Se aprobă „Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi 

categorii de personal” (Anexa nr.1 la Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă). 

 

Art.3. Se aprobă „Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 

antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate” (Anexa nr.2 la Precizările Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă). 

 

 Art.4.  Se aprobă „Tematica orientativă şi modalităţile de realizare a pregătirii în unităţi şi 

instituţii de învăţământ” (Anexele nr.3 la Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă). 

 

Art.5. (1) Se aprobă „Evidenţa participării la activităţile de pregătire” (Anexa nr.4 la 

Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă). 

             (2) Se aprobă „Evidenţa furnizorilor autorizați potrivit legii, care organizează 

programe de formare profesională în județul Timiș în ocupaţii din domeniul reglementat de 

IGSU” (Anexa nr.4.1 la Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă). 

             

Art.6. Se aprobă „Tematica orientativă privind pregătirea serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă” (Anexa nr.5 la Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă). 

 

Art.7. Anexele prevăzute la art.1-6 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

 Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş; 

- Membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Pesac; 

- Conducătorilor instituţiilor publice şi agenţilor economici din responsabilitatea 

nemijlocită a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Pesac; 

- S.V.S.U. Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

             

             

               PRIMAR,                  AVIZAT  

             TOMA  CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 
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I. BAZA LEGALĂ 
 

 

 

 

 

În anul 2018, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul 

autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută 

conformitate cu prevederile prezentului plan,  având la bază următoarele acte normative: 

 Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;  

 Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea 

activităţii de pregătire în domeniul apărării civile; 

 Hotărârea Guvernului României nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 modificat şi completat prin 

OMAI nr.786/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.160/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire 

a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile 

subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.96/2016, pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor 

private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Inspectorului General Nr. 1502/IG din 10.01.2018 privind pregătirea în domeniul 

situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții 
de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, 

servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2018. 

 Protocol între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educaţiei Naţionale nr.62170/ 

9647 din 2013, privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și 
studenților din învățământul național preuniversitar și superior; 

 Protocol de colaborare între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

Secretariatul de Stat pentru Culte nr.165198/C-1557 din 2015, privind promovarea unor 

campanii de educare şi informare a populaţiei în cadrul comunităţilor religioase/parohiale;  

 Precizările Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr.45074 din 16.01.2017, privind elaborarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă; 

 Concepţia generală privind desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 

în anul 2018, elaborată la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr.80582/2018. 
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II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

  

1. Obiective  generale 

Realizarea capacităţii de răspuns, necesară şi adecvată pentru asigurarea prevenirii populaţiei 

în cazul producerii unor dezastre naturale sau tehnologice, asigurarea protecţiei populaţiei în caz de 

dezastre şi/sau conflict armat, participarea la planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea 

eficientă a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv fundamental se urmăreşte realizarea următoarelor 

obiective specifice: 

2. Obiective specifice 

 Identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale 

şi tehnologice existente pe teritoriul Comunei Pesac; 

 Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, 

măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, 

obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă; 

 Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor 

pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate, cu atribuţii în domeniu; 

 Înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale despre evoluţia spre dezastru a 

factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariţiei pericolului iminent al 

acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora precum şi în situaţiile de 

urgenţă; 

 Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului 

împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate; 

 Realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare 

pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare; 

 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a 

personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, a membrilor comitetelor 

judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de 

urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice sau personalului de specialitate 

cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor 

publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum şi a elevilor şi 

studenţilor; 

 Actualizarea catalogului cuprinzând clasificarea localităţilor, a instituţiilor, a agenţilor 

economici şi a obiectivelor din punct de vedere al protecţiei civile; 

 Redimensionarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi centrelor operative potrivit 

necesităţilor operative şi volumului sarcinilor de îndeplinit; 

 Asigurarea fundamentării şi standardizării planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la 

nivelul unităţilor administrativ teritoriale; 

 Actualizarea planurilor pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă atât la nivelul judeţului cât şi la nivel local; 

 Colaborarea în cadrul multilateral şi continuarea dezvoltării relaţiilor cu instituţiile similare din 

străinătate; 

În pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018 se va urmări ca la toate 

nivelele, să se pună accent pe organizarea desfăşurării practice a activităţilor şi iniţierea participanţilor 

în aplicarea corectă şi în scurt timp a măsurilor de protecţie, în raport cu responsabilităţile asociate 

funcţiei pe care o încadrează, personalul supus pregătirii şi în concordanţă cu tipurile de risc existente 

pe plan local. 

Măsurile organizatorice şi pregătirea au un caracter permanent şi se intensifică la instituirea 

stărilor excepţionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război. 
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Răspunderea pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la 

localităţi, instituţii publice şi operatori economici revine conducătorilor acestora (primari, 

respectiv manageri) care iau toate măsurile necesare în acest sens. 

 

 

III. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI 

FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL  este evidenţiată în tabelul din anexa nr. 1. 

 

IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN 

ANTRENAMENTE,  EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE este evidenţiată în 

tabelul din anexa nr. 2. 

 

V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2018 se desfăşoară în perioada 01 

februarie - 30 noiembrie  şi se realizează pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi 

pe categorii de personal, fiind structurată astfel: 

1. Pregătirea prefectului, subprefectului şi inspectorilor guvernamentali se va realiza prin 

cursuri organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul 

Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani,  vicepreşedintele consiliului judeţean şi personalul cu 

funcţii de conducere din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi 

deconcentrate, la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj, în vederea 

perfecţionării deprinderilor necesare privind coordonarea eficientă a acţiunilor de intervenţie 

în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice. 

2. Pregătirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiș şi a comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a 

inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva 

incendiilor precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru 

situaţii de urgenţă se realizează prin: 

 Cursuri de formare organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani. 

 Programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în 

condiţiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată, privind formarea 

profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi 

concursuri profesionale organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“BANAT” al judeţului Timiş, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi de 

conducerile instituţiilor publice şi operatorilor economici. 

3. Pregătirea salariaţilor din instituţii publice şi operatori economici se realizează prin 

instructaje, antrenamente, exerciţii de alarmare, adăpostire, evacuare şi intervenţie în 

situaţii de urgenţă, în funcţie de tipurile de risc specifice. 

4. Pregătirea populaţiei neîncadrate în muncă se realizează prin campanii/programe de 

informare preventivă, exerciţii de evacuare a localităţilor sau anumitor zone de risc. 

5. Pregătirea în unităţile şi instituţiile de învăţământ cuprinde: 

 instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice 

desemnate să efectueze pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă - prin 

convocări şi instructaje, precum şi prin participarea la exerciţii şi antrenamente 

practice organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 

judeţului Timiş. 

 Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - prin parcurgerea temelor 

instructiv-educative şi activităţilor practic-aplicative incluse în programele 

şcolare, precum şi în planurile activităţilor extraşcolare, în funcţie de 
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particularităţile de vârstă ale acestora şi conform planificărilor anuale a  

antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de urgenţă. 

  

Pregătirea prefectului, subprefectului, inspectorului guvernamental, vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală 

 

Personalul de conducere cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, execută pregătirea 

pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de organizare şi conducere a aplicării măsurilor de 

protecţie prevăzute în documentele operative, în mod deosebit în situaţii de dezastre, precum şi pentru 

închegarea acţiunilor tuturor forţelor care intervin în astfel de situaţii. 

Pregătirea sa va executa prin următoarele forme: 

 - cursuri de pregătire a prefecţilor,  a subprefecţilor şi a inspectorilor guvernamentali, care se 

desfăşoară cu o durată de 5 zile, în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani. 

-  cursuri de pregătire a vicepreşedintelui consiliului judeţean, a şefilor comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă (primari), a membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă 

(viceprimari) şi a şefilor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă (secretari) de la municipii, oraşe 

şi comune, care se desfăşoară cu o durată de 5 zile, cu scoaterea din producţie, odată la 2-4 ani, la 

Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş va transmite fiecărei 

persoane, în timp oportun, toate informaţiile necesare privind desfăşurarea şi participarea la aceste 

cursuri. 

  - participarea la aplicaţiile şi exerciţiile planificate conform prezentului plan, în vederea 

rezolvării situaţiilor şi sarcinilor trasate de organizatorii şi conducătorii acestor activităţi sau ca invitaţi 

conform planificării 

- studiu individual care se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematicii proprii. 

 

 

Pregătirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a 

comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor 

de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi 

serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. 

 

Execută pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor din  

domeniul situaţiilor de urgenţă privind realizarea capacităţii operative, pregătirea şi conducerea 

acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi pentru 

dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire a 

populaţiei, salariaţilor, elevilor, serviciilor de urgenţă şi a tuturor forţelor care intervin în situaţii de 

dezastre . 

Pregătirea se va executa prin următoarele forme: 

 cursuri de pregătire; 

 programe de formare profesională a adulților (furnizorii autorizați); 

 convocări de pregătire; 

 antrenamente de specialitate; 

 instructaje de pregătire; 

 concursuri de specialitate; 

 activităţi practic - demonstrative; 

 exerciţii şi aplicaţii; 

 studiu individual. 

 

Cursurile de pregătire a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă (inspector protecţie civilă şi cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii 
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incendiilor) şi al şefilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, se desfăşoară în 

cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - 

Ciolpani. 

În cazul participării la cursurile de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” 

al  judeţului Timiş,  după primirea planificărilor de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 

va transmite fiecări persoane, în timp oportun, informaţii privind perioada de desfăşurare a cursului, 

precum şi alte date necesare participării la aceaste activităţi. 

Exerciţiile se vor desfăşura punându-se accent pe protecţia şi intervenţia pe tipuri de risc. 

Studiu individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii, iar pentru 

pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă aceasta va 

cuprinde şi temele obligatorii elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al 

judeţului Timiş. 

 

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ  

 

Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde: 

- instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să 

efectueze pregătirea în domeniu  -  se realizează anual conform planificării, de către Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş; 

- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform 

programelor şcolare şi planurilor activităţilor extraşcolare, precum şi conform planificărilor anuale a  

antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de protecţie civilă, întocmite conform prevederilor 

Protocolului nr.62170/9647/2013 încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale.  Tematica pregătirii în unităţi de învăţământ se regăseşte în Anexa nr. 3. 
Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ, cu 

respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin activităţi de 

antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de 

principalele tipuri de risc. 

Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal al predării 

cunoştinţelor de la simplu la complex, de la particular la general. 

Comunităţile de preşcolari, elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi 

activităţile practice organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al 

judeţului Timiş.  

Fiecare unitate/instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial cel puţin două exerciţii practice 

privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civilă (cutremur, 

incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în 

funcţie de factorii de risc existenţi. 

Planificarea anuală a  antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de protecţie civilă se va 

întocmi de fiecare unitate/instituţie de învăţământ  şi o va supune avizării Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Timiş. Acesta va emite avizul acestora numai după centralizarea acestora şi obţinerea 

avizului pe situaţia centralizatoare de la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului 

Timiş.  

Fiecare unitate/instituţie de învăţământ va desfăşura analize privind modul de organizare şi  

desfăşurare a pregătirii în domeniul protecţiei civile, iar concluziile acestora vor fi înaintate 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş pentru a fi cuprinse în analizele semestriale întocmite de acesta. 

 

 

VI.  DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ 

 

În fiecare unitate administrativ - teritorială se va emite „Dispoziţia preşedintelui comitetului  

local pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 

2018”. 

 Dispoziţiile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în anul 2018 

vor fi difuzate instituţiilor publice şi operatorilor economici din localitate, clasificaţi din punct 
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de vedere al riscurilor, personalului din comitetele şi centrele operative pentru situaţii de 

urgenţă, instituţiilor publice care au repartizate funcţii de sprijin pentru prevenirea şi 

gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conducerilor unităţilor de învăţământ din unitatea 

administrativ - teritorială. 

 Documentele de conducere, planificare şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă 

vor fi întocmite în baza precizărilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 

judeţului Timiş, postate pe site-ul Inspectoratului : www.isutimis.ro şi vor fi adaptate la 

specificul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale, instituţie sau operator economic. 

 Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, comitetele pentru situaţii de urgenţă şi 

celulele de urgenţă, prin inspectorii de specialitate, vor întocmi următoarele documente: 

o Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) sau 

decizia şefului celulei de urgenţă (directorul/managerul instituţiei publice/societăţii 

comerciale) privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

o Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

o Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate; 

o Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde: 

 programul activităţilor de pregătire (convocări, instructaje, antrenamente); 

 tabelul cu personalul participant la activităţile de pregătire; 

 materialele care au fost prezentate la activităţile de pregătire. 

 Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă ale unităţilor administrativ - teritoriale, 

în anul 2018, vor fi avizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului 

Timiş. Acestea vor fi trimise spre avizare, până la data de  28 februarie 2018. 

 

A. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă de la localități prin inspectorii de 

specialitate (secretarii localităţilor), vor întocmi: 

a) Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2018 - se 

aprobă de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi se avizează de 

inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului 

Timiş; 

TERMEN:  28.02.2018 

b) Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situatiilor de 

urgenţă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2018, respectiv 

semestrul II/2018, conform planificării şi evidenţei pregătirii din anexa nr. 1;  

TERMEN:  02.07.2018 

  03.12.2018 

c) Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 

2018. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al 

judeţului Timiş pentru întocmirea raportului de evaluare la nivelul judeţului. 

TERMEN:  03.12.2018 

 d)  Documentele pregătirii  în domeniul situaţiilor de urgenţă - pentru   activităţile    

      conduse nemijlocit. 

 

VI.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire (Anexa nr. 4) 

- organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă - Ciolpani; 

- organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca; 

- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş. 

 

VI.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare 

profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU (Anexa nr.4.1). 

 

VII. TEMELE ORIENTATIVE PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE 

VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ     (Anexa nr. 5) 
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VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII 

 

A. EVIDENŢA PREGĂTIRII  
Se ţine la nivelul fiecărei entităţi la nivelul căreia s-a organizat pregătirea, de către personalul 

desemnat să gestioneze documentaţia necesară. 

La Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute 

se ţine de către Centrul Operaţional Judeţean care asigură Secretariatul Tehnic Permanent. 

La Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă aceasta se ţine de către centrele operative cu 

activitate temporară (şeful centrului operativ – secretarul). 

Pentru anul 2018 - raportul anual de evaluare a activităţii de pregătire se transmite scris, 

prin e-mail, la adresa spirctm@gmail.com sau prin fax la nr. 0256/430615, în săptămâna a 1-a din 

luna decembrie, de către persoanele desemnate. 
 

B.  MODUL DE EVALUARE A PREGĂTIRII  
Se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a 

rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi 

controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare 

eşalon în parte, sub formă de analiză/bilanţ, în şedinţele comitetului judeţean respectiv ale comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă, astfel: în luna iulie - pentru 

activităţile desfăşurate în semestrul I, respectiv în luna decembrie – pentru activităţile desfăşurate în  

anul 2018. 

 

Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde:  

- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;  

- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;  

- gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;  

- organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor; 

- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

personalului;  

- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din domeniul 

reglementat de I.G.S.U.;  

- gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare;  

- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;  

- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Controlul modului de realizare a planului de pregătire se execută prin participarea persoanelor de 

conducere de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau de la Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş la aplicaţii, exerciţii, concursuri, convocări, instructaje, 

controale de prevenire şi aprecierea acestora cu calificativ, precum şi prin autoapreciere în materialul 

de bilanţ. 

Neexecutarea planului anual de pregătire şi neparticiparea la instruirile, aplicaţiile şi 

exerciţiile organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie contravenţii şi se sancţionează 

conform prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

   

 

 

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ 

 

 

 Pentru activităţile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului 

Timiş, fondurile financiare se asigură din bugetul propriu precum şi din bugetul Consiliului Judeţean 

Timiş. 

mailto:spirctm@gmail.com


                                                                                                                                  

    

                            1100  //  1100  
                                                          

                                                                      

  

Pentru activităţile organizate de către unităţile administrativ – teritoriale, resursele materiale şi 

financiare se asigură potrivit legii de către consiliile locale, din bugetele proprii sau din donaţii, 

sponsorizări etc. 

Cheltuielile privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la programele de pregătire se 

suportă de către primăriile, instituţiile publice şi operatorii economici de la care provin participanţii. 

 

Măsuri organizatorice : 

  1.Urmărirea definitivării lucrărilor de investiţii aflate în curs de execuţie (puncte de comandă, 

adăposturi, săli de pregătire, magazii pentru materiale a subunităţilor de serviciu, etc) şi dotarea 

acestora conform normelor în vigoare. 

TERMEN: permanent 

 

           2.Verificarea şi întreţinerea sistemului de înştiinţare şi alarmare la toate localităţile din judeţ, 

instituţiile publice  şi  operatorii economici sursă de risc. Conform Ordinului I.G.S.U. nr. 21856  din 

data de 24.07.2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 – 11.00, se va 

desfăşura un exerciţiu de verificare a sirenelor de alarmare publică existente la nivel național (atât cele 

cu acționare centralizată cât și cele cu acționare locală). 

 Despre achiziţionarea oricărui tip de aparatură de alarmare publică se va informa în scris 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al judeţului Timiş, în termen de 5 zile de la 

recepţionarea acesteia. 

                                                           TERMEN: permanent 

 

          3.Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, managerii instituţiilor şi operatorilor 

economici, vor prevedea în proiectul de buget, fondurile necesare înzestrării  şi dotării punctelor de 

comandă, adăposturilor, sălilor de pregătire, a serviciilor de urgenţă voluntare şi private pentru situaţii 

de urgenţă. 

                                                           TERMEN: la întocmirea bugetului 

 

          4.Actualizarea evidenţei măştilor contra gazelor, truselor sanitare individuale şi a celorlalte 

bunuri materiale din dotare la localităţi, instituţii şi operatori economici.  Conform prevederilor 

Anexei nr.1, art. 5-10 din H.G.R. nr. 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea 

mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor, obiectivele care prezintă pericole de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase sunt obligate să asigure aprovizionarea şi 

distribuirea mijloacelor de protecţie individuală pentru populaţia care locuieşte în zona de planificare 

la urgenţă.                 

      TERMEN: permanent 

     

    5.Inventarierea şi marcarea spaţiilor de adăpostire de la localităţi, instituţii şi operatori 

economici.                   

                                                      TERMEN: permanent 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

 

ŞEF CENTRU OPERATIV 

CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

     Secretar Comuna Pesac, 

DUMITRAȘ ANGELICA 

_____________________________ 

 



P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Preşedinţii 

comitetelor locale 

pentru situaţii de 

urgenţă

O convocare de 

pregătire, anual 

(6 ore)

ISU Judeţ 1 1/16 1 0 0 1

Conducătorii/ 

Directorii de unităţi / 

instituţii de 

învăţământ şi 

personalul didactic 

desemnat să execute 

pregătirea **

O instruire, anual 

(4-6 ore)

ISU/Insp. 

Şcolar
Judeţ 1 0 0 1/05 1 1

 Şefii centrelor 

operative cu 

activitate temporară 

/Inspector de 

protecţie civilă/cadru 

tehnic cu atribuţii în 

dom. ap.împ. inc. 

încadraţi potrivit 

OMAI nr.106/2007

Instructaj de pregătire, 

anual (4 ore)
ISU Judeţ 1 0 0 1/08 1 1

Membrii comitetelor 

pentru situaţii de 

urgenţă

Un instructaj de 

pregătire, semestrial (2-

3 ore)

Preşedinţii 

comitetelor pt. 

situaţii de 

urgenţă

Local 11 11/21 11/21 1 1 11/10 1 2 1

Personalul centrelor 

operative cu 

activitate temporară

Antrenament de 

specialitate, anual (2-4 

ore)

Comitetele

 pt. situaţii de 

urgenţă / şefi 

centre 

operative

Local 3 3/22 3/22 1 1 0 0 1

O convocare de 

pregătire, semestrial

(6 ore)

ISU Judeţ 1 1/23 1 1/10 1 2

Un instructaj de 

pregătire, semestrial (2-

4 ore)

Preşedinţii 

comitetelor pt. 

situaţii de 

urgenţă

Local 1 1/28 1 1/10 1 2

Total Nov.Iul.Iun.Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata

Mar.Ian. Dec.Oct.
Cine 

organizează 

pregătirea/ 

cine răspunde

AugApr. Total MaiCategorii de 

personal

Total 

personal 

de pregătit

I. Pregătirea personalului de conducere

II.  Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

Şefii serviciilor 

voluntare pentru 

situaţii de urgenţă

Sept.

                     Anexa nr.1

Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal

Anul 2018

Feb. Total an
Nivelul la 

care se 

organizează 

pregătirea





P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Total Nov.Iul.Iun.Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata

Mar.Ian. Dec.Oct.
Cine 

organizează 

pregătirea/ 

cine răspunde

AugApr. Total MaiCategorii de 

personal

Total 

personal 

de pregătit

I. Pregătirea personalului de conducere

Sept.

Anul 2018

Feb. Total an
Nivelul la 

care se 

organizează 

pregătirea

O şedinţă teoretic-

aplicativă, (2-3 ore), 

trimestrial - comune

Şefii 

serviciilor
Local 14 14/09 14/09 14/05 2 1 14/26 14/09 2 4 1

O şedinţă practic-

demonstrativă, (1-2 ore) 

trimestrial - comune

Şefii 

serviciilor
Local 14 14/09 14/09 14/05 2 1 14/26 14/09 2 4 1

Instructaje de pregătire 

(cf. OMAI 712/2005 

modif cu OMAI 

786/2005)

conducător loc 

de muncă, 

responsabil 

PSI

Instituţii 

publice/ 

Operatori ec.

18 18/19 18/19 18/16 18/20 18/11 18/23 5 1 18/14 18/9 13/7 13/9 13/6 5 10 1

exerciţiu de alarmare/ 

evacuare/ intervenţie pe 

tipuri de riscuri specifice 

(semestrial)

conducător 

instituţie/ 

operator 

economic

Instituţii 

publice/ 

Operatori ec.

18 18/18 1 18/08 1 2

Populaţia 

neîncadrată în 

muncă, bătrâni, copii

Informare preventivă/ 

exerciţii de alarmare 

publică

ISU/C.L.S.U. Judeţ/Local 1/03 1/03 1/07 1/07 1/07 1/04 1/02 1/06 6 2 1/04 1/01 1/05 1/03 1/07 1/05 6 12 2

Activităţi de 

pregătire****               
64/19 1 1 64/21 1 2 1

Două exerciţii, 

semestrial (incendiu, 

cutremur, etc.)

64/26 64/14 2 1 64/28 64/07 2 4 1

Activităţi de 

pregătire****             
211/19 1 211/21 1 2 1

Două exerciţii, 

semestrial (incendiu, 

cutremur, etc.)

211/26 211/14 2 211/28 211/07 2 4 1

Salariaţii de la 

operatori economici 

/instituţii publice

Personalul 

component al 

serviciilor publice 

voluntare pentru 

situaţii de urgenţă

*** Domenii de activitate specifice, vizate: unităţi de cult, unităţi de turism, agricultură, silvicultură, colectare deşeuri metalice etc.

III. Pregătirea preşcolarilor și elevilor

ÎNTOCMIT,

ŞEF CENTRU OPERATIV

CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

Secretar Comuna Pesac,

DUMITRAȘ ANGELICA

*În baza  planificării nominale care va fi efectuată de Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  conform necesarului de instruit, transmis de Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" pentru al judeţului Timiş

*****Se va asigura desfăşurarea a cel puţin unei activităţi de informare preventivă şi a unui exerciţiu de alarmare/intervenţie/evacuare la toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică controlate.

** Personalul menţionat poate fi înlocuit de cadre didactice desemnate

**** conform Protocolului încheiat între IGSU şi MECT

Preşcolari

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

Unităţi de 

învăţământ
64

Elevi

Conducătorii 

unităţilor de 

învăţământ

Unităţi de 

învăţământ
211





P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Total Nov.Iul.Iun.Forma de pregătire/ 

periodicitatea/ durata

Mar.Ian. Dec.Oct.
Cine 

organizează 

pregătirea/ 

cine răspunde

AugApr. Total MaiCategorii de 

personal

Total 

personal 

de pregătit

I. Pregătirea personalului de conducere

Sept.

Anul 2018

Feb. Total an
Nivelul la 

care se 

organizează 

pregătirea





Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

Timișoara Februarie

Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, 

inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări 

miniere sau alte activităţi tehnologice / Prăbușiri 

de construcții, instalații sau amenajări / Eșecul 

utilitățiilor publice / Epdiemii, epizotii / Căderi de 

obiecte din atmosferă și din cosmos

ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

Sistem Gaz,

Timișoara, str. Sulina, nr. 4 Februarie
Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal din 

obiectiv

Com. Lovrin  Februarie
Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş

  C.L.S.U., 

SVSU

S.C. ALUMETAL GUSS 

SRL Deta
Februarie 

Accidente, avarii, explozii şi incendii în activităţi 

de transport şi depozitare produse periculoase c) 

la alte obiective

ISU "BANAT" 

Timiş

Personal din 

obiectiv

Dealul Viilor Lugoj Februarie Cutremure de pământ / Alunecări de teren
ISU "BANAT" 

Timiş
 SVSU

DN 68 A/ Zona Coşava, 

Comuna Curtea
Februarie 

Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe 

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal 

primărie

Râul Timiș în zona localității 

Șag
Martie

Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe / Tornade / 

Poluare ape

ISU "BANAT" 

Timiş
 SVSU

Localitatea Ghilad Martie Cutremure de pământ / Alunecări de teren
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

I. Antrenamente de specialitate

IV. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate 

Exerciţii de 

cooperare
1

                                                                                                                                                                                                                          Anexa nr.2



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
Orașul Buziaș Martie Inundaţii

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal 

primărie

Hotel Malvina Sânnicolau-

Mare
 Martie Cutremure de pământ / Alunecări de teren

ISU "BANAT" 

Timiş
C.L.S.U. 

Openville Iulius Mall 

Timișoara
Aprilie Incendii

ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

Comuna Nadrag Aprilie Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

Colterm S.A.,

Timișoara, str. Calea Șagului, 

nr. 201 
Aprilie 

Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, 

inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări 

miniere sau alte activităţi tehnologice / Prăbușiri 

de construcții, instalații sau amenajări / Eșecul 

utilitățiilor publice / Epdiemii, epizotii / Căderi de 

obiecte din atmosferă și din cosmos

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal din 

obiectiv

Localitatea Birda Mai Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

Comuna Margina Mai Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş

personal 

primărie

Sânnicolau-Mare  Mai Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş
C.L.S.U. 

Zona localităților Mâtnic - 

Bucovăț
Iunie Incendii de vegetaţie (inclusiv fond forestier)

ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

S.C. Gaspeco L&D S.A.,

Timisoara, str. Ioan Slavici Iunie
Accidente, avarii, explozii și incendii în activități 

de transport (rutiere, feroviare, navale și aeriene)

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal din 

obiectiv

1
Exerciţii de 

cooperare



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
Localitatea Banloc Iunie Furtuni  / Temperaturi extreme / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

Com. Saravale  Iunie Incendii de vegetaţie (inclusiv fond forestier)
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

Localitatea Liebling Iulie Cutremure de pământ / Alunecări de teren
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

Tomeşti Colonie, Comuna 

Tomeşti
Iulie 

Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal 

primărie

Cartier I.C. Dragan, str. 

Buziasului nr. 36
August Furtuni  / Temperaturi extreme / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş
 SVSU

Localitatea Jamu Mare August Incendii de vegetaţie (inclusiv fond forestier)
ISU "BANAT" 

Timiş
 SVSU 

SC.Zoppas Industries S.R.L 

rezervor G.P.L.
 Septembrie

Accidente, avarii, explozii şi incendii în industrie, 

inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări 

miniere sau alte activităţi tehnologice / Prăbușiri 

de construcții, instalații sau amenajări / Eșecul 

utilitățiilor publice / Epdiemii, epizotii / Căderi de 

obiecte din atmosferă și din cosmos

ISU "BANAT" 

Timiş
S.P.S.U. 

Zona orașului Deta Septembrie Cutremure de pământ / Alunecări de teren
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

Com. Tomnatic  Septembrie
Furtuni şi viscol / Căderi masive de zăpadă  / 

Temperaturi extreme / Avalanșe / Tornade

ISU "BANAT" 

Timiş

  C.L.S.U., 

SVSU

Orașul Buziaș Septembrie Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş

 personal 

primărie

Spl. C. Coposu Lugoj Septembrie Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU

1
Exerciţii de 

cooperare



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
Oraşul Făget Octombrie Cutremure de pământ / Alunecări de teren

ISU "BANAT" 

Timiş

 personal 

primărie

Loc. Tapia, Municipiul Lugoj Noiembrie Cutremure de pământ / Alunecări de teren
ISU "BANAT" 

Timiş
 SVSU

Localitatea Voiteg Noiembrie Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş
SVSU 

Igriş  Noiembrie Inundaţii
ISU "BANAT" 

Timiş

  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Balinţ Aprilie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Banloc Octombrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Bara Octombrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Beba Veche Iunie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

ComunaBelinţ Februarie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Bethausen Mai Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Biled Martie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Birda Septembrie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

II. Exerciţii

ISU "BANAT" 

Timiş

1
Exerciţii de 

cooperare

2
De alarmare 

publică



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
Comuna Bîrna Iulie Fenomene meteorologice periculoase

  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Bogda August Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Boldur Iulie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Brestovăţ Noiembrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Bucovăţ Mai Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Cenei Martie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Checea Mai Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Chevereşu Mare Octombrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Comloşu Mare Martie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Coşteiu August Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Criciova Septembrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Curtea Iunie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Darova August Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

2
De alarmare 

publică

ISU "BANAT" 

Timiş



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
Comuna Dudeştii Vechi Februarie Fenomene meteorologice periculoase

  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Dumbrava August Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Fibiş Iulie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Fîrdea Aprilie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Găvojdia Noiembrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Ghilad Iunie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Giera Mai Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Giulvăz Octombrie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Gottlob Aprilie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Iecea Mare Septembrie Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Lenauheim Mai Fenomene meteorologice periculoase
  C.L.S.U., 

SVSU

Comuna Liebling Iunie Inundaţii
  C.L.S.U., 

SVSU

ISU "BANAT" 

Timiş
2

De alarmare 

publică



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate
SC SISTEM GAS SRL 16.04.2018

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

COLTERM S.A. Timişoara 18.04.2018
Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. OMV PETROM  S.A. 

Depozit Timişoara
11.05.2018

Conform scenariului din Planul de urgenţă 

externă/Planul de urgenţă internă (EXFT)

ISU "BANAT" 

Timiş

S.C. OMV PETROM  S.A. 

Staţia de dezbenzinare 

Calacea

21.05.2017
Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. OMV PETROM  S.A. 

Depozitul de ţiţei Satchinez
23.05.2017

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. CONPET S.A. Rampa 

incărcare ţiţei şi gazolină 

Biled

04.06.2016
Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. SPUMOTIM S.A. 

Timişoara 
13.06.2017

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. AZUR S.A. Timişoara 17.09.2016
Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. DALLI PRODUCTION 

ROMANIA S.R.L. Timişoara
08.10.2017

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. BUTAN GAS 

ROMANIA S.A. Lugoj 
24.10.2017

Conform scenariului din Planul de urgenţă 

externă/Planul de urgenţă internă (EXFT)

ISU "BANAT" 

Timiş

S.C. LINDE GAS ROMANIA 

S.R.L. Timişoara 
07.11.2017

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

S.C. GASPECO L&D S.A.  

Timişoara
14.11.2017

Conform scenariului din Planul de urgenţă 

externă/Planul de urgenţă internă (EXFT)

ISU "BANAT" 

Timiş

S.C. VALKIRIA INVEST 

S.R.L.
21.11.2017

Conform ipoteza din Politica de prevenire a 

accidentelor majore
Celula de urgenţă

Cu deţinătorii 

de surse 

potenţiale de 

risc nuclear, 

chimic şi 

biologic

3

SPSU, 

personal din 

obiectiv



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate

1

Concurs şcolar cu tematică 

de protecţie civilă "BUM!" 

pericolul şi intervenţia la 

dezastre

FEBRUARIE

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare 

cu tematică de protecţie civilă "BUUM!" 

pericolul şi intervenţia la dezastre

2

Concurs şcolar cu tematică 

de protecţie civilă "CU 

VIAŢA MEA APĂR 

VIAŢA"

MAI

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare 

cu tematică de protecţie civilă "CU VIAŢA MEA 

APĂR VIAŢA"

3

Cu tematică de 

prevenire şi 

stingere a 

incendiilor

Concurs şcolar tehnico- 

aplicativ cu tematică de 

prevenire şi stingere a 

incendiilor

,, Prietenii Pompierilor”

MAI

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor  cu 

tematica de prevenire şi stingere a incendiilor 

"PRIETENII POMPIERILOR"

Directorul unităţii 

şcolare, CLSU, ISU 

"BANAT" Timiş, 

Inspectoratul 

Judeţean Şcolar

Profesori 

coordonatori

elevi

4

Profesionale, cu 

serviciile publice 

voluntare/ private 

pentru situaţii de 

urgenţă 

Concursurile profesionale cu 

serviciile publice voluntare / 

private pt. situaţii de urgenţă -

FAZA JUDEŢEANĂ

IUNIE

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă

ISU "BANAT" 

Timiş

Personalul 

serviciilor 

voluntare/ 

private 

pentru 

situaţii de 

urgenţă

Directorul unităţii 

şcolare, CLSU, ISU 

"BANAT" Timiş, 

Inspectoratul 

Judeţean Şcolar, 

Structuri teritoriale 

ale Autorităţii 

Naţionale pentru 

Tineret

Cu tematică de 

prevenire şi 

intervenţie la 

dezastre 

III. Concursuri

Profesori 

coordonatori

elevi



Nr.

crt.
TIPUL 

LOCALITATEA 

/INSTITUŢIA PUBLICĂ

OPERATORUL 

ECONOMIC 

DATA TEMA Cine conduce

Participanţi 

din cadrul 

obiectivului

I. Antrenamente de specialitate

5

Profesionale, cu 

serviciile publice 

voluntare/ private 

pentru situaţii de 

urgenţă 

Concursurile profesionale cu 

serviciile publice voluntare / 

private pt. situaţii de urgenţă -

FAZA INTERJUDEŢEANĂ

IULIE

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă

ISU "BANAT" 

Timiş

Personalul 

serviciilor 

voluntare/ 

private 

pentru 

situaţii de 

urgenţă
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  Anexa nr.3 

 

Tematica orientativă şi modalităţile de realizare a pregătirii 

 în unităţi şi instituţii  de învăţământ 
 

 
 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR: 
 

1. Efectele focului: 

 să înţeleagă efectele distructive ale flăcărilor şi fumului asupra organismului 

 familiarizarea copiilor cu efectele pozitive (benefice) ale utilizărilor focului 

 

2. Sursele de aprindere: 

 să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact 

 să nu folosească sursele de aprindere a focului în gospodărie 

 

3. Urmările incendiului: 

 să cunoască urmările incendiilor asupra sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii 

 să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediului 

înconjurător 

 

4. Ce facem în caz de incendiu? 

 să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată 

 să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu 

 

5. Dezastre naturale 

 să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 

 

6. Dezastre datorate activităţii umane  

 să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 

 

7. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile, fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade, 

cutremurele, accidentele tehnologice, alunecări de teren, incendii, muniţii neexplodate) 

 

8. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant 

 

9. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea 

adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:  

 să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 

 

10. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru 

 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 

 

11. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate 

 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 
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12. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări   

      de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 

 

Modalităţi de realizare: 
 Lectură după imagini: „Incendiul” şi  „Copiii neascultători” 

 Povestire: „Focul” şi „ Incendiul” 

 Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul” şi „Să nu ne jucăm cu 

chibriturile” 

 Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii” 

 Vizită la sediul/subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 

judeţului Timiş sau Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 

 Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor” 

 Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor: 

a) „Fereşte-te de foc!” 

b) „Cine ştie câştigă” 

c) „Micii pompieri” 

 Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?” 

 Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei 

unui incendiu” 

 Cărţi de colorat, desene tematice 

 Proiecţii de filme educative 

 

 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: 
 

1. Efectele focului: 

 să cunoască efectele benefice ale utilizării focului 

 să sesizeze urmările incendiilor 

 

2. Sursele de aprindere: 

 să identifice sursele de aprindere cu care vine în contact 

 să înveţe să utilizeze corect sursele de aprindere din gospodărie 

 

3. Care sunt urmările unui incendiu? 

 să cunoască urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra naturii vii 

 să înţeleagă necesitatea prevenirii incendiilor pentru evitarea distrugerii bunurilor şi mediul 

înconjurător 
 

4. Necesitatea asigurării prevenirii incendiilor: 

 să-şi dezvolte responsabilitatea  pentru asigurarea vieţii şi sănătăţii proprii şi a celor din jur 

 să cunoască noţiuni fundamentale de prevenire a incendiilor în gospodărie 

 

5. Ce face în caz de incendiu? 

 să înţeleagă necesitatea evacuării dintr-o clădire incendiată 

 să ştie că trebuie să anunţe adulţii în caz de incendiu şi să le ceară ajutorul 

 

6. Cum poate fi prevenit un incendiu? 

 să recunoască sursele potenţiale şi împrejurările favorizante care pot declanşa un incendiu 

 să manifeste un comportament preventiv la utilizarea surselor de aprindere 
 

7. Cum poate fi stins un incendiu? 

 să cunoască cu ce  se poate stinge un început de incendiu 

 să înţeleagă că trebuie să ceară ajutorul adulţilor pentru stingerea oricărui început de incendiu 
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8. Ce ştim despre dezastre: 

 să identifice principalele tipuri de dezastre 

 să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă 
 

9. Noţiuni generale despre dezastre: 

 să identifice corect principalele tipuri de riscuri  

 să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane 

 

10. Dezastre natural: 

 să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 

 

11. Dezastre datorate activităţii umane: 

 să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 
 

12. Dezastrele din România: 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 

cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

 

13. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant 
 

14. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru;  

      anunţarea adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112:  

 să cunoască modul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 
 

15. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre? 

 să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 

 

16. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru? 

 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 

 

17. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate? 

 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 

 

18. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări   

      de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste? 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 

 

 

Modalităţi de realizare: 
 Lectură după imagini: „Incendiul” şi  „Copiii neascultători” 

 Povestire: „Focul” şi „ Incendiul” 

 Convorbire: „De ce nu trebuie să ne jucăm cu focul” şi „Să  nu ne jucăm cu 

chibriturile” 

 Joc de creaţie cu subiect din viaţa cotidiană: „De-a pompierii” 

 Vizită la sediul/subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 

judeţului Timiş sau Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 
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 Convorbire cu specialiştii: „Cum să prevenim apariţia incendiilor” 

 Concursuri şcolare, cu sprijinul specialiştilor: 

d) „Fereşte-te de foc!” 

e) „Cine ştie câştigă” 

f) „Micii pompieri” 

 Concurs: „Ştim să prevenim un incendiu ?” 

 Convorbire „Ce facem în caz de incendiu ?” şi „Cum ne comportăm în timpul apariţiei 

unui incendiu” 

 Cărţi de colorat; desene tematice 

 Proiecţii de filme educative 

 

ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR (gimnaziu): 

 

1. Focul - prieten şi duşman: 

 să cunoască rolul focului în viaţa omului 

 să înţeleagă efectele utilizării incorecte a focului 

 

2. Sursele de incendiu: 

 să înţeleagă mecanismul producerii incendiilor 

 să fie capabil să identifice sursele de incendiu 

 să cunoască regulile de prevenire a incendiilor în locuinţă 

 

3. Comportarea în caz de incendiu: 

 să poată face evaluarea reală a pericolului în cazul producerii unui incendiu 

 să ştie cum se anunţă incendiul la pompieri 

 să identifice posibilităţile de salvare în cazul în care este surprins de un incendiu 

 

4. Stingerea incendiilor: 

 să înţeleagă mecanismul stingerii focului 

 să ştie să folosească principalele substanţe stingătoare şi mijloace utilizate în lupta împotriva 

incendiilor 

 

5. Primul ajutor în caz de incendiu: 

 să ştie care sunt urmările incendiilor asupra vieţii şi sănătăţii 

 să poată acorda primul ajutor în cazul arsurilor şi intoxicaţiilor 

 

6. Reguli de prevenire a incendiilor în gospodărie: 

 să stăpânească regulile preventive la utilizarea mijloacelor de încălzire şi de pregătire a hranei 

echipamentelor electrice, precum şi a altor surse posibile de incendiu în gospodărie 

 

7. Protecţia mediului înconjurător împotriva incendiilor: 

 să conştientizeze consecinţele incendiilor asupra mediului înconjurător 

 să cunoască principalele reguli preventive în drumeţii şi excursii 

 

8. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie 

civilă: 

 să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din 

cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă  

 să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă 

 

9. Ce ştim despre dezastre: 

 să identifice principalele tipuri de dezastre 

 să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de protecţie civilă pe timpul 

dezastrelor 
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10. Noţiuni generale despre dezastre; 

 să identifice corect principalele tipuri de riscuri  

 să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane 

 

11. Dezastre naturale 

 să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 

 

12. Dezastre datorate activităţii umane 

 să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 

 

13. Dezastrele din România 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile, fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade, 

cutremurele, accidentele tehnologice, alunecări de teren, incendii, muniţii neexplodate) 

 

14. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant 

 

15. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea 

adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112  

 să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 

 

16. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală 

 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 

 

17. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă 

 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 

 

18. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea 

 să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în 

diferite situaţii 

 

19. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre 

 să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 

 

20. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru 

 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 

 

21. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate 

 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 

 

22. Cum acţionăm în caz de dezastru (înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări 

de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 

 

23. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre 

 să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 



                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 

  

   6 

 

 

24. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă 

 să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 

protecţie civilă 

 să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă  

 

25. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

26. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

27. Planul local de acţiune privind radioactivitatea 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 

28. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

Modalităţi de realizare: 

 concursuri tematice 

 întâlniri cu specialişti 

 mese rotunde 

 conferinţe, seminarii 

 vizionări de casete, filme documentare 

 jocuri interactive 

 antrenamente practice 

 exerciţii de simulare 

 demonstraţii practice 

 participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie 

  excursii, drumeţii tematice 

 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă 

 vizite la expoziţii cu tematică specifică 

 Vizită la sediul/subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 

judeţului Timiş sau Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 

 

ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL (colegiu): 

 

1. Vreau să ştiu despre profesiile din cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie 

civilă: 

 să-şi completeze cunoştinţele cu informaţii relevante şi autorizate privitoare la profesiile din 

cadrul serviciilor de intervenţii în situaţii de protecţie civilă  

 să recunoască importanţa socială a activităţii de intervenţii în situaţii de protecţie civilă 

 

2. Ce ştim despre dezastre: 

 să identifice principalele tipuri de dezastre 

 să identifice evenimentele atipice care pot produce situaţii de urgenţă 
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3. Noţiuni generale despre dezastre: 

 să identifice corect principalele tipuri de riscuri  

 să cunoască cauzele şi să recunoască formele de manifestare a dezastrelor naturale şi a celor 

datorate activităţii umane 

 

4. Dezastre natural: 

 să manifeste o atitudine şi un comportament responsabil în situaţii de urgenţă 

 

5. Dezastre datorate activităţii umane: 

 să sesizeze corespondenţa dintre activitatea umană şi dezastre 

 

6. Dezastrele din România: 

 să identifice şi să localizeze principalele dezastre care afectează teritoriul naţional şi 

comunitatea locală (inundaţiile; fenomene meteo periculoase: ploi abundente, viituri, tornade; 

cutremurele; accidentele tehnologice; alunecări de teren; incendii; muniţii neexplodate) 

 

7. Impactul dezastrelor asupra mediului: 

 să descrie şi să analizeze modificările suferite de mediul înconjurător ca urmare a intervenţiei 

umane 

 să aplice modalităţile de intervenţie şi de ocrotire a mediului ambiant 

 

8. Cum acţionăm în caz de dezastru: avertizarea şi alarmarea în caz de dezastru; anunţarea 

adulţilor despre o situaţie de urgenţă; folosirea apelului de urgenţă 112  

 să cunoască sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei şi să acţioneze conform 

specificului acestuia 

 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă 

 

9. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea individuală 

 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie individuală 

 

10. Cum acţionăm în caz de dezastru: protejarea colectivă 

 să cunoască şi să folosească mijloacele de protecţie colectivă 

 

11. Cum acţionăm în caz de dezastru: adăpostirea şi evacuarea 

 să identifice elementele de bază privind organizarea şi desfăşurarea adăpostirii şi evacuării în 

diferite situaţii 

 

12. Cum acţionăm în caz de dezastru: cum acordăm primul ajutor în caz de dezastre 

 să cunoască şi să acorde primul ajutor în diferite situaţii 

 

13. Cum acţionăm în caz de dezastru: igiena individuală şi colectivă după dezastru 

 să cunoască necesitatea şi să utilizeze mijloacele de igienă individuală şi colectivă 

 

14. Cum acţionăm în caz de dezastru: muniţiile neexplodate 

 să cunoască modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate 

 

15. Cum acţionăm în caz de dezastru(înainte, pe timpul, după): inundaţii, cutremur, alunecări 

de teren, poluări accidentale, atacuri teroriste: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament pentru fiecare tip de dezastru în parte 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor 

 

16. Organizarea sistemului românesc de intervenţie în caz de dezastre: 

 să cunoască organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

 să cunoască organizarea sistemului local pentru situaţii de urgenţă 
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17. Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor în situaţii de protecţie civilă: 

 să cunoască obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările din domeniul situaţiilor de 

protecţie civilă 

 să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate în situaţii de protecţie civilă  

 

18. Planul local de acţiune privind inundaţiile şi alunecările de teren: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

19. Planul local de acţiune privind protecţia antiseismică: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

20. Planul local de acţiune privind radioactivitatea: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 

21. Planul local de acţiune privind substanţele periculoase deţinute de operatorii economici: 

 să cunoască şi să aplice regulile de comportament prevăzute în planul local de acţiune 

 să cunoască şi să aplice regulile privind limitarea şi înlăturarea efectelor prevăzute în planul 

local de acţiune 

 

Modalităţi de realizare: 

 concursuri tematice 

 întâlniri cu specialişti 

 mese rotunde 

 conferinţe, seminarii 

 vizionări de casete, filme documentare 

 jocuri interactive 

 antrenamente practice 

 exerciţii de simulare 

 demonstraţii practice 

 participare la activităţile de pregătire ale formaţiuni locale de intervenţie 

 excursii, drumeţii tematice 

 realizarea unor proiecte, teme, referate, lucrări în domeniul situaţiilor de protecţie civilă 

vizite la expoziţii cu tematică specifică 

 Vizită la sediul/subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT” al 

judeţului Timiş sau Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 

 

 

            ÎNTOCMIT, 

ŞEF  CENTRU OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

Secretar  Comuna Pesac, 

DUMITRAȘ ANGELICA 

 

_________________________________ 
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                                                                                                                                                          Anexa nr. 4 
 

 

 

 

VI.1   EVIDENŢA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢILE DE PREGĂTIRE 
 

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii  

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia Nume, prenume 

Forma de 

pregătire 

Seria de 

pregătire 
Perioada Localitatea 

1 

Inspector de 

protecţie 

civilă 

instituţii/  

operatori 

economici 

MAGRAON Daniel Alin Curs iniţiere 

 

 

07.05.2018-

01.06.2018 
Timişoara 

2 

Inspector de 

protecţie 

civilă 

localităţi 

PRODEA Augustin Curs iniţiere 

 

27.08.2018-

21.09.2018 
Jimbolia 

3 

Şef serviciu 

voluntar 

/privat pentru 

situaţii de 

urgenţă 

VĂDUVA Aurel Curs 

 

04.06.2018-

29.06.2018 
Timişoara 

4 

Şef serviciu 

voluntar 

/privat pentru 

situaţii de 

urgenţă 

EREMIE Marian Curs 

 

04.06.2018-

29.06.2018 
Timişoara 

 

 

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca 

 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia Nume, prenume 

Seria de 

pregătire 
Perioada Localitatea 

 

 

 

1 

 

 

 

Primari 

 municipii 

 şi oraşe 

 Boldea Francisc Constantin Seria nr. 13 14.05-18.05.2018 Lugoj 

 Cozarov Raul Seria nr. 13 14.05-18.05.2018 Gătaia 

 Postelnicu Darius Adrian Seria nr. 13 14.05-18.05.2018 Jimbolia 

 Roman Petru Seria nr. 14 21.05-25.05.2018 Deta 

 Avram Marcel Seria nr. 14 21.05-25.05.2018 Făget 

 Groza Dănuţ Seria nr. 14 21.05-25.05.2018 

Sânnicolau 

Mare 

 

 

 

  2 

 

 

Viceprimari 

 municipii 

Toth Gabor Seria nr. 15 04.06-08.06.2018 Jimbolia 

Cîndea Cristian Seria nr. 15 04.06-08.06.2018 Buziaș 

Lazău Bogdan Seria nr. 15 04.06-08.06.2018 Ciacova 

Băcescu Gabriel Seria nr. 15 04.06-08.06.2018 Recaș 



2 
  

Nr. 

crt. 
Funcţia Nume, prenume 

Seria de 

pregătire 
Perioada Localitatea 

 

 

 

 

 şi oraşe 

 

 

Galescu Cristian Seria nr. 16 11.06-15.06.2018 Lugoj 

 Sita Vasile Seria nr. 16 11.06-15.06.2018 Făget 

 Crăciun Raul Dan Seria nr. 16 11.06-15.06.2018 Gătaia 

 Mateescu Adina Maria  Seria nr. 16 11.06-15.06.2018 Deta 

 

 

3 

 

 

Secretari 

 municipii 

 şi oraşe 

 Ciucu Dan Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 Lugoj 

 Sita Valentina Simona Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 Făget 

 Gheța Florin Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 Gătaia 

  

Petcu Corina Florentina Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 

Sânnicolau     

Mare 

 Moldovan Cătălina Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 Recaș 

 Nițoi Ionel Seria nr. 17 18.06-22.06.2018 Jimbolia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primari ai 

comunelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lihoni Ioan Seria nr.19 03.09-07.09.2018 Bethausen 

Florea Daniel Florin Seria nr.19 03.09-07.09.2018 Checea 

Nica Alin Adrian Seria nr.19 03.09-07.09.2018 Dudeștii Noi 

Crașovan Dănuț  Seria nr.19 03.09-07.09.2018 Balinț 

Rusu Raimond Ovidiu  Seria nr.19 03.09-07.09.2018 

Becicherecu 

Mic 

Carebia Petru Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Coșteiu 

Cristeți Florentin-Gheorghe Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Giulvăz 

Filipiac Valeriu Nicolae Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Jamu Mare 

David Cristian Felician Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Biled 

Sima Ioan  Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Cărpiniș 

Crăciun Nicolae Seria nr.20 10.09-14.09.2018 Cenad 

Ilaș Gabriel Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Cenei  

Muia Marcel Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Chevereșu Mare 

Ștefănescu Ovidiu Nicolae Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Comloșu Mare 

Catana Cristian Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Criciova 

Ihasz Ioan Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Dumbrava 

Cizmaș Miomir- Dobrivoi Seria nr. 21 17.09-21.09.2018 Foeni  

Tapanov Petru Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Denta 

Stoica Dănuț Toma Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Găvojdia 

Guran Cornel Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Ghilad 

Bunescu Virgil  Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Giarmata 

Toma Iosif Ionel Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Giroc 

Tomulea Liviu Ștefan Seria nr. 22 24.09-28.09.2018 Iecea Mare 

Carcea Gheorghe-Dorel Seria nr. 23 01.10-05.10.2018 Fibiș 

Suciu Ilie Seria nr. 23 01.10-05.10.2018 Lenauhaim 

Munteanu Ioan Gheorghe Seria nr. 23 01.10-05.10.2018 Liebling 

Varga Ștefan Seria nr. 23 01.10-05.10.2018 Livezile 

Costa Ionel Seria nr. 23 01.10-05.10.2018 Margina 

Lupu Ionel Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Mașloc 

Curuți Ionel Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Mănăștiur 

Fiștea Ion Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Moravița 

Roșu Flavius Alin Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Șag 

Savu Luchian Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Șandra 

Gui Cornel Vasile Seria nr. 24 08.10-12.10.2018 Teremia Mare 

Laza  Gheorghe Florin Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Belinț 



3 
  

Nr. 

crt. 
Funcţia Nume, prenume 

Seria de 

pregătire 
Perioada Localitatea 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Primari ai 

comunelor 

Muntean Liviu Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Nădrag 

Nanu Ion Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Racovița 

Golubov Ilie Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Remetea Mare 

Koller Gabriel Adrian Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Sacoșu Turcesc 

Stoian Sava Seria nr. 25 15.10-19.10.2018 Saravale 

Bociu Ionel-Sabin-Emil Seria nr. 26 22.10-26.10.2018 Jebel 

Birău Nicolae Seria nr. 26 22.10-26.10.2018 Variaș 

Dota Ovidiu Petru  Seria nr. 26 22.10-26.10.2018 

Topolovățu 

Mare 

Todașcă Ilie Seria nr. 26 22.10-26.10.2018 Săcălaz 

Sas Ioan Seria nr. 26 22.10-26.10.2018 Pișchia 
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Viceprimari ai 

comunelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brăzdău Remus Răzvan Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 Moravița 

Voin Ionuț Sorin Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 

Sânmihaiu 

Român 

Olaru Iulian Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 Voiteg 

Sima Ioan Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 

V.V. 

Delamarina 

Luchin Dragoslav Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 Variaș 

Olaru Dorin Seria nr. 3 19.02-23.02.2018 

Topolovățu 

Mare 

Taciuc Vasile Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Tomnatic 

Rob Raul Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Teremia Mare 

Minnich Iosif Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Sânandrei 

Bărăban Adina Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Săcălaz 

Dan Anca Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Satchinez 

Baniciu Nicolae Valentin Seria nr. 4 26.02-02.03.2018 Orțișoara 

Pleșa Darius Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Nițchidorf 

Ciocea Virgiliu Victor Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Pietroasa 

Ștefanovici Vasa Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Cenad 

Tîrziu Ionel Constantin Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Belinț 
Iovănuț Iasmin Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Bogda 

Ciorbă Ioan Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Comloșu Mare 

Bontea Ion Seria nr. 5 05.03-09.03.2018 Ghiroda 

Luca Florin Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Șag 

Marton Benjamin Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Coșteiu 

Banias Maria Marta Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Denta 

Ladariu Gheorghe Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Fârdea 

Husariu Gheorghe Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Chevereșu Mare 

Magdin Simona Seria nr. 6 12.03-16.03.2018 Ghizela 

Caraiman Gabriel Dan Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Giulvăz 

Budur Adrian Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Dudeștii Vechi  

Dunca Ioan Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Parța 

Ivan Antonius Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Peciu Nou 

Hârceaga Emanoil Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Sacoșu Turcesc 

Kuti Klara Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Otelec 

Laver Sorin Seria nr. 7 19.03-23.03.2018 Știuca 

Enea Sabina Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Uivar 
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Nr. 

crt. 
Funcţia Nume, prenume 

Seria de 

pregătire 
Perioada Localitatea 

 

 

 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

 

 

Viceprimari ai 

comunelor 

Iercu Eugen Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Mașloc 

Popa Marcel Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Cărpiniș 

Goșa Ion Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Dudeștii Noi 

Boșoschi Vasile Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Remetea Mare 

Negru Nicolae Seria nr. 8 26.03-30.03.2018 Racovița 

Cherciu Viorel  Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Darova 

Ogodescu Sorin Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Foeni 

Lută Voinea Adrian Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Giera 

Popa Aurel Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Jebel 

Iacob Vasile Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Liebling 

Gașpar Ioan Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Găvojdia 

Pop Gheorghe Seria nr. 9 02.04-06.04.2018 Bucovăț 
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Secretari  ai 

comunelor 

Ramona Diana Marinchi Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 Dumbrăvița 

Cocați Zina Doina Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 Jebel 

Bronț Daciana Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 Periam 

Niergeș Petru Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 Șag 

Turtă Murariu Viorel Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 

Topolovățu 

Mare 

Vuici Constantina Seria nr. 27 29.10-02.11.2018 

Sânmihaiu 

Român 

Râmneanțu Aurelia Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Sacoșu Turcesc 

Climescu Ciprian Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Satchinez 

Drăgan Dan Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Biled  

David Lavinia Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Giroc 

Robanescu Andrei Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Orțișoara 

Ivancea Daniel Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Gottlob 

Prilipceanu Sorin 

Constantin Seria nr. 28 05.11-09.11.2018 Ghiroda 

Moise Mihaela Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Belinț  
Hriscu Nicoleta Adriana Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Pietroasa 

Vatcu Nicoleta Celia Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Pădureni 

Rotaru Elena Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Peciu Nou 

Birău Floare Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Sânpetru Mare 

Adamescu Corneliu Seria nr. 29 12.11-16.11.2018 Racovița 

Mustata Daniela Bianca Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Checea 

Momirov Darinca  Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Cenei 

Lupulescu ionel Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Ohaba Lungă  

Ciornei Călin Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Tomnatic  

Dumitrașcu Maria  Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Teremia Mare  

Suciu Rodica-Veronica Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Liebling  

Borza Adina Olivia Seria nr. 30 19.11-23.11.2018 Moravița 
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C. Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş 

 

Nr. 

Crt. 
Funcţia 

Număr 

persoane 

Forma de 

pregătire 
Perioada 

Localitatea 

1 
Președinții CLSU 

primari 
99 

O convocare 

de pregătire, 

anual  

(2-4 ore) 

16 aprilie Sânnicolau Mare 

17 aprilie Lugoj  

18 aprilie Deta 

19 aprilie Timişoara 

2 

Şefii centrelor operative cu 

activitate temporară 

secretari/Inspector de 

protecţie civilă/cadru 

tehnic cu atribuţii în dom. 

ap.împ. inc. încadraţi 

potrivit OMAI 

nr.106/2007 

99 

Instructaj de 

pregătire, 

anual (4 ore) 

8 octombrie Sânnicolau Mare 

9 octombrie Lugoj  

10 octombrie Deta 

 

 

11  octombrie Timişoara 

3 
Şefii serviciilor voluntare 

pentru situaţii de urgenţă 
86 

O convocare 

de pregătire, 

semestrial  

(6 ore) 

23 aprilie Sânnicolau Mare 

24 aprilie Lugoj 

25 aprilie Deta 

26 aprilie Timişoara 

10 septembrie Sânnicolau Mare 

11 septembrie Lugoj  

12 septembrie Deta 

13 septembrie Timişoara 

17 septembrie  

4 

Conducătorii/ Directorii de 

unităţi / instituţii de 

învăţământ şi personalul 

didactic desemnat să 

execute pregătirea 

240 

O instruire 

anual, 

(4 – 6 ore) 

5 septembrie Timişoara 

 

 

 

 



                                                                       
   

 

 

Anexa nr.4.1 

 

VI.2  Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare 

profesională în judeţul Timiş, în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire furnizor 

(adresă, date 

contact) 

Ocupaţie 

Tip program 

(conf. art.8 

alin.(3) din 

OG 129/2000, 

republicată) 

Perioada 

desfăşurării 

programului 

Personal desemnat din cadrul 

inspectoratului pentru situaţii de 

urgenţă în comisiile de examinare 

Gradul, numele şi 

prenumele 

 

Data 

participării 

 

 

1. 

S.C. ALSTING 

SERVICII S.R.L. 

Timişoara 

Tel:0745.302.410 

Cadru tehnic cu 

atribuţii în 

domeniul 

prevenirii şi 

stingerii 

incendiilor 

Perfecţionare 2018 

 

Cpt. ing. COSACU 

Cătălin-Constantin 

 

Lt. col. ing. 

VÂSCU Ionuţ  

 

Mr.ing. 

 BRÎNDUŞOIU 

Codruţ-Gheorghe 

 

 

Mr.ALFIRII 

Gheorghe-Valeriu 

 

Mr.CODREANU 

Constantin-Dumitru 

 

Cpt. DRĂGAN 

Matei Alexandru 

 

Cpt.TUTUNARU 

Nicoleta Elena 

 

 
 

2018 

Servant pompier iniţiere 2018 2018 

Sef serviciu 

voluntar/privat 

pentru situaţii de 

urgenţă 

 

iniţiere 2018 2018 

2. 

S.C. 

BIOANALYSIS 

S.R.L.  

Str. Gelu, nr.4, 

Timişoara , nr. 

Tel:0736.626.251, 

0256.201.037 

Cadru tehnic cu 

atribuții în 

domeniul 

prevenirii și 

stingerii 

incendiilor 

iniţiere 2018 2018 

3. 

S.C. INTRATEST 

S.A.  

Str. Andrei Şaguna, 

nr.3, Timişoara, 

nr.tel. 

0356.456.650 

0725.338.801 

Cadru tehnic cu 

atribuţii în 

domeniul 

prevenirii şi 

stingerii 

incendiilor 

perfecţionare 2018 2018 

Servant 

pompier 
perfecţionare 2018 2018 

4. 

S.C. RQM 

CERTIFICATION 

S.R.L. Str. Calea 

Circumvalaţiunii, 

nr.2-4, 

INCUBOXX, 

office 317, 

Timişoara, nr. Tel. 

0356.173.020 

Tehnician 

pentru sisteme 

de detecție, 

supraveghere 

video, control 

acces 

specializare 2018 2018 

Cadru tehnic cu 

atribuţii în 

domeniul 

prevenirii şi 

stingerii 

incendiilor 

perfecţionare 2018 2018 

 

ŞEF SERVICIU 

PREGĂTIRE PENTRU INTERVENŢIE ŞI REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR 

Maior, 
 

Ing. BRÎNDUŞOIU Codruţ-Gheorghe 

tel:0736.626.251
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                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 5 

 

 

 

TEMATICA ORIENTATIVĂ PRIVIND PREGĂTIREA 

SERVICIILOR VOLUNTARE  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 

 

 

NR. 

CRT LUNA TIPUL ACTIVITĂŢII TEMA 
 

BIBLIOGRAFIE 

1. FEBRUARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

 

Prevederi referitoare la serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă  

 

 

- O.U.G. nr.21/2004 - privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă; 

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 - privind apărarea împotriva 

incendiilor; 

- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, republicată - privind protecţia 

civilă; 

Constituirea, încadrarea şi dotarea 

serviciilor voluntare pentru situaţii de 

urgenţă 

- Ordinul MAI nr. 96/2016 – pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor 

voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al servicului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă 

Planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de prevenire a 

situaţiilor de urgenţă de către 

serviciile voluntare pentru situaţii de 

urgenţă 

- O.M.A.I. nr. 160/2007 – Regulamentul de planificare, organizare 

şi prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de servicii voluntare şi 

private; 

 

Noţiuni despre ardere:  

-Fenomenul de aprindere 

-Fenomenul de ardere 

 

- Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Şedinţă practic - demonstrativă 

 

Executarea unui control la 

gospodăriile cetăţeneşti 

Ghid control gospodării (2014) 

Protecţia personalului pe timpul 

intervenţiilor-utilizarea 

echipamentului de protecţie 

Ghid-Reguli de protecţie a personalului SVSU/SPSU pe timpul 

intervenţiilor în situaţii de urgenţă (2015) 
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Pregătire fizică. Escaladări   

 ( treceri de obstacole ). 

OM.A.I. nr. 236 din 02.10.2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

O.I.G. nr. 202/I.G13.01.2017 pentru aprobarea Precizărilor privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 

2. MARTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

- Organizarea apărării împotriva 

incendiilor la locul de muncă; 

- O.M.A.I. nr. 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

Noţiuni despre ardere:  

- Comportarea unor materiale la 

incendii 

- Arderea pulberilor combustibile 

- Autoaprinderea 

 

 

- Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

- Gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente 

la construcţii hidrotehnice şi poluări 

accidentale; 

- O.M.A.I. Nr. 638/420 din 12 mai 2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale 

 

Tehnici, reguli şi măsuri pentru 

asigurarea securităţii personalului pe 

timpul situaţiilor de urgenţă: 

-Efecte negative ale situaţiilor de 

urgenţă 

-Mijloace de protecţie şi salvare a 

persoanelor 

-Securitatea servanţilor pe timpul 

intervenţiilor 

-Securitatea persoanelor din zona 

evenimentelor 

 

 

 

 

- Agenda pompierului (Ediţia 2009) 

 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Stingătoare. Principii şi parametrii de 

funcţionare, modul de utilizare şi 

întreţinere 

 

- Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

-Executarea unui exercițiu de 

intervenție pentru limitarea și 

înlăturarea efectelor inundațiilor 

- Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor 

accidentale al comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
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3. 

 

 

  

  APRILIE 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

-Drepturi şi obligaţii ale voluntarilor 

din serviciile de urgenţă voluntare 

pentru situaţii de urgenţă 

- H.G.R. nr. 1579/2005 - pentru aprobarea Statutului personalului 

voluntar din serviciile de urgenţă voluntare modificată 

Noţiuni despre incendiu: 

-Definirea incendiului 

-Clase de incendii 

-Evoluţia incendiului într-o incintă 

-Propagarea incendiului la întreaga 

clădire 

-Propagarea fumului în clădiri 

 

 

 

- Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

-Conducerea intervenţiilor - Ghid de conducere a intervenţiilor şi exerciţiilor 

 

 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Antrenament în executarea probelor 

profesionale ale concursurilor SVSU 

(pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 

4x100 metri şi dispozitivul de 

intervenţie). 

- OM.A.I. nr. 236 din 02.10.2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

- O.I.G. nr. 202/I.G13.01.2017 pentru aprobarea Precizărilor privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

  Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor (la un grup de 

locuinţe/gospodării). 

- Ghid de conducere a intervenţiilor şi exerciţiilor  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

 

Noţiuni despre protecţia civilă  

Primul ajutor şi ajutorul sanitar: 

măsuri generale, tehnica aplicării 

pansamentului şi respiraţia artificială. 

- Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare 

Noţiuni despre incendiu: 

-Limitarea propagării incendiilor 

-Evacuarea în caz de incendiu 

-Cauze de incendiu 

- Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Prevenirea incendiilor în agricultură Teme pregătire S.V.S.U.  

Localizarea avariilor la reţelele 

electrice, de gaze, apă, canalizare, 

termoficare. 

Manual pentru pregatirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie-adăpostire 

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor la clădirea primăriei 

Planul de intervenţie 

Antrenament în executarea probelor 

profesionale ale concursurilor SVSU 

(pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 

4x100 metri şi dispozitivul de 

OM.A.I. nr. 236 din 02.10.2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

- O.I.G. nr. 202/I.G13.01.2017 pentru aprobarea Precizărilor privind 
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intervenţie). organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

IUNIE 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

Primul ajutor în caz de răniri : 

generalităţi şi primul ajutor în caz de 

răniri. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare. 

Prevenirea incendiilor la unităţile de 

învăţământ 

Prevenirea incendiilor la unităţile de 

cult 

 

Teme pregătire SVSU 

Produse de stingere: 

-Apa 

-Spuma 

-Pulberea 

 

-Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Cercetarea de specialitate în 

localităţile care au fost supuse 

atacurilor din aer sau dezastrelor. 

Manual pentru pregatirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie-adăpostire 

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

 

 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Antrenament în executarea probelor 

profesionale ale concursurilor SVSU 

(pista de îndemânare şi viteză, ştafeta 

4x100 metri şi dispozitivul de 

intervenţie). 

OM.A.I. nr. 236 din 02.10.2012 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

- O.I.G. nr. 202/I.G13.01.2017 pentru aprobarea Precizărilor privind 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

Efectuarea unui exerciţiu de salvare a 

răniţilor prinşi sub dărâmături 

Manual pentru pregatirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie-adăpostire 

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

IULIE 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

 

Primul ajutor în caz de hemoragii : 

generalităţi, hemoragii externe şi 

hemoragii interne. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare 

Prevenirea incendiilor  la unităţi de 

cultură / săli aglomerate 

Prevenirea incendiilor la fondul 

forestier 

 

Teme pregătire SVSU 

 

Procedee de stingere a incendiilor - Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Înştiinţarea, alarmarea şi evacuarea 

în situaţii de urgenţă 

Teme pregătire SVSU 
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Mijloacele, metodele şi procedeele 

pentru deblocarea şi restabilirea 

căilor de comunicaţie. 

Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie adăpostire  

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Efectuarea unui exerciţiu de salvare 

de la înălţime a răniţilor 

Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie adăpostire  

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor la sectoarele agro-

zootehnice, depozite de furaje, 

depozite de cereale. 

Ghid de conducere a intervenţiilor şi exerciţiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

Primul ajutor în caz de fracturi şi 

luxaţii: generalităţi, imobilizarea 

fracturilor membrelor, imobilizarea 

fracturilor diferite şi transportul 

răniţilor în caz de fractură. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare 

Prevenirea incendiilor la structuri de 

primire turistică 

Prevenirea incendiilor la unităţi 

sanitare şi de îngrijire 

 

Teme pregătire SVSU 

 

Particularităţi ale intervenţiei de 

stingere: 

Stingerea incendiilor  la depozite şi 

magazine de mărfuri 

 

 

-Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Mijloace de alarmare - poziţia de 

sirenă electrică de 5 kw : sirena 

electrică, cofretul, cutia de comandă 

şi dispozitivul de siguranţă. 

Instrucţiuni tehnice nr. 3000/1973 

 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Lucrări de sprijinire temporară pentru 

consolidarea construcţiilor avariate 

Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie adăpostire  

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor de vegetație uscată. 

 

 

 

8. 

 

 

SEPTEMBRIE 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

Primul ajutor în caz de arsură, 

electrocutări,  înec, degerături. 

             Primul ajutor în caz de 

intoxicaţie şi contaminare. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare 
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Particularităţi ale intervenţiei de 

stingere: 

Stingerea incendiilor la etajele 

clădirilor 

Autospeciale pentru stingerea 

incendiilor 

 

 

-Manualul pompierului (Ediţia 2009) 

Mijloace de protecţie colectivă – 

generalităţi , adăposturi de protecţie 

civilă. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 

Executarea unui exerciţiu de stingere 

a incendiilor la o unitate şcolară. 

 

Planul de intervenţie 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 

 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

Transportul răniţilor şi 

contaminaţilor : transportul cu 

brancarda (targa) şi transportul cu 

mijloace improvizate. 

Manual pentru pregătirea populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor, în caz de dezastre sau alte situaţii de urgenţă, ing. col(r) 

Bârsan Ovidiu, Editura Telegraf,  Bucureşti, 2005, Manualul primul 

ajutor calificat-dr. Raed Arafat, Curs iniţiere descarcerare 

Prevenirea incendiilor la depozitarea, 

comercializarea şi utilizarea 

buteliilor cu gpl 

Măsuri de prevenire a incendiilor la 

exploatarea instalaţiilor electrice 

 

 

Teme pregătire SVSU  

 

 Mijloace de alarmare - poziţia de 

sirenă electrică de 5 kw : verificarea 

şi întreţinerea sirenelor electrice . 

 

Instrucţiuni tehnice nr. 3000/1973 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 
Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor la o gospodărie. 

Ghid de conducere a intervenţiilor şi exerciţiilor 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

NOIEMBRIE 

 

 

 

 

 

Şedinţă teoretic - aplicativă 

 

 

 

Surse de alimentare cu apă în caz de 

incendiu 

Prevenirea incendiilor la locuinţe şi 

anexele gospodăreşti din mediul rural 

Prevenirea incendiilor în apartamente 

 

 

Teme pregătire SVSU  

 

Motosirenă şi sirene statice cu aer 

comprimat. 

Instrucţiuni tehnice nr. 3000/1973 



7 

 

Asigurarea înştiinţării, avertizării şi 

alarmării. 

Organizarea şi asigurarea  înştiinţării. 

Organizarea şi asigurarea alarmării. 

Măsuri şi reguli de comportare la 

recepţionarea semnalelor de 

alarmare. 

 

 

Manual pentru pregătirea comisiilor şi formaţiunilor de deblocare-

salvare şi protecţie-adăpostire 

Editura telegrafia, Bucureşti 2003 

 

Şedinţă practic - demonstrativă 
Executarea unui exercițiu de stingere 

a incendiilor la  căminul cultural. 

 

 

 

 

 

 

       ÎNTOCMIT, 

ŞEF  CENTRU OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ 

Secretar  Comuna Pesac, 

DUMITRAȘ ANGELICA 

 

_________________________________ 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a salariaţilor din cadrul 

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pentru anul 2018 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş: 

 Având în vedere următoarele: 

            - prevederile Hotărârii nr.15/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe 

anul 2018; 

- prevederile art.192-194 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art.51 alin.1, 2 și 4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile art.5 și art.14 din H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesională a funcționarilor publici; 

            - prevederile Ordinului A.N.F.P. nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului 

standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfectionare profesională și 

fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e, art.68 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.  Se   aprobă Planul de perfecţionare profesională a salariaţilor din cadrul Primăriei  

Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac pentru anul 2018, conform Anexei nr.1  care  face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

 

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Dumitraș 

Angelica, secretar al Comunei Pesac și totodată responsabil resurse umane, doamna Trifa Liliana-

NIcoleta, inspector I principal-contabil, precum și salariații în cauză. 

 

Art.3. 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; 

- Salariaților Primăriei  Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

             

               PRIMAR,                  AVIZAT  

             TOMA  CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

Nr. 30 din 01.03.2018 

 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 Primarului Comunei Pesac nr.30/01.03.2018 

 

 

 

PLANUL DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ 
a salariaţilor din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac 

pentru anul 2018 

 
 

I. Cursuri de formare / 

perfecţionare profesională 

Art.14 alin.1 lit.a din H.G. nr.1066/2008 

Funcţii publice/contractuale Nr. salariați 

 

I.1. Identificare în rapoartele de evaluare 

 

 

 

Compartimentul Financiar-contabil, 

impozite și taxe 

Funcție publică de execuţie 

Inspector I principal-contabil 
1 

Compartimentul Asistență socială Funcție publică de execuţie 

Referent III asistent-lucrător social 
1 

 

I.2. Prioritare conform art.11 din H.G. nr.1066/2008 

 

 

 

 

 

 

Secretar comună Funcție publică de conducere 1 
Compartimentul Agricol și Protecția 

mediului 

Funcție publică de execuţie 

Inspector I principal-agricol 
1 

Compartimentul Achiziții publice și 

transport public 

Funcție publică de execuţie 

Inspector I superior-achiziții publice 
1 

 II. Informaţii privind avizul comisiei paritare Aviz favorabil 

 III. Informații privind includerea de măsuri privind perfecționarea 

profesională a funcţionarilor publici /personalul contractual în 

acordul/contractul colectiv de muncă 

Nu este cazul 

IV. Fonduri alocate IV.1 De la bugetul local: 

20.000 lei 

IV.2. Alte surse: - 

V. Persoana desemnată pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art.15 alin.2 din H.G. 

nr.1066/2008: 

Instituția: PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

Numele, prenumele și funcția: DUMITRAȘ ANGELICA 

Telefon: 0733 330202 

Adresa de e-mail: primariapesac@yahoo.com 

VI. Gradul de corelare dintre planificare aprobată, măsurile efectiv implementate și rezultatele efectiv 

obţinute, conform art.21 alin.1 lit.d din H.G. nr.1066/2008: 

- adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;  

- actualizarea cunoștinţelor şi deprinderilor specifice postului; 

- dobândirea de noi cunoştinţe, descoperirea unor metode și procedee moderne necesare 

pentru realizarea activităţilor profesionale; consolidarea de cunoştinţe și practici în 

domeniul de activitate; 

- promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale; 

Conform prevederilor Legii nr.53/2003 privind Codul muncii şi ale Legii nr.188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la 

formarea profesională, prin elaborarea planului anual și cuprinderea de fonduri în bugetul anual. 

 VII. Propunerile de îmbunătățire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici la 

nivelul instituţiei publice conform art.21 alin.1 lit.f H.G. nr.1066/2088, dacă este cazul: nu este cazul. 

   

P R I M A R, 

TOMA CORNEL 

mailto:primariapesac@yahoo.com
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D I S P O Z I Ţ I A 

privind desemnarea responsabililor pentru eliberarea Adeverinţei APIA pentru anul 2018 și 

delegarea „dreptului de semnătură” 
 

 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş: 

 Având în vedere următoarele: 

- campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2018 în cadrul Schemelor de plată 

ca mecanisme de susţinere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, 

respectiv schemele de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 în baza O.U.G. 

nr.3/2015 și a Ordinului M.A.D.R nr.619/2015; 

- prevederile O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură 

în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și 

alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 

            - prevederile Ordinului M.A.D.R. nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de 

eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 

alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți 

care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 

privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de 

implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, 

prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile O.A.P. nr.38/2018 pentru modificarea Ordinului M.A.D.R. nr.619/2015 pentru 

aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de 

plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea 

art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum 

și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

- volumul mare de activități și documente care revin spre organizare, verificare și semnare 

secretarului Comunei Pesac; 

- necesitatea eficientizării eliberării la timp a adeverinţelor APIA pentru anul 2018 și deservirea 

cu promptitudine a cetățenilor care solicită eliberarea respectivelor adeverinţe; 

 În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e, art.65, art.68 și art.115  alin.1 lit.a din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 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 
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D  I  S  P  U  N  E : 
 

 

Art.1. (1) Începând cu data de 07.03.2018, se desemnează responsabili pentru eliberarea 

Adeverinţei APIA pentru anul 2018 (model - cadru prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul M.A.D.R nr. 

619/2015, cu modificările și completările ulterioare) în conformitate cu înscrisurile din Registrul 

agricol al Comunei Pesac aferente anului curent de cerere, înscrisuri care fac dovada utilizării terenului 

și care atestă că terenul este la dispoziţia fermierului în cauză potrivit prevederilor O.U.G nr.3/2015, 

precum și în conformitate cu evidența financiar-fiscală din cadrul Compartimentului Financiar-contabil, 

impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac, următorii funcţionari publici din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac: 

- doamna LUNGU SILVIA-ANGELICA, inspector I principal-agricol; aceasta este 

responsabilă cu completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din registrele 

agricole și răspunde de corectitudinea datelor ce se vor înscrie în Adeverinţa APIA 

pentru anul 2018; pentru perioada în care aceasta va absenta din instituție din diverse 

motive (concediul legal de odihnă, concediul de boală, ședințe, cursuri etc.) aceasta 

va fi înlocuită de doamna FANU MĂRIOARA-ANIȘOARA, referent II; 

- domnul STOIAN SEBASTIAN-MANUEL, inspector I asistent-impozite și taxe; 

acesta este responsabil în domeniul administrării impozitelor și a taxelor locale și 

răspunde de corectitudinea datelor ce se vor înscrie din punct de vedere fiscal în 

Adeverinţa APIA pentru anul 2018; pentru perioada în care acesta va absenta din 

instituție din diverse motive (concediul legal de odihnă, concediul de boală, ședințe, 

cursuri etc.) acesta va fi înlocuit de doamna VELEȘCU MARIOARA, referent III 

asistent. 

          (2) Cu aceeași dată, în vederea eficientizării eliberării la timp a acestor adeverinţe, se 

deleagă dreptul de semnătură „în numele” și „pentru” secretarul Comunei Pesac doamnei SCHREIER 

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

Comunei Pesac. Pentru perioada în care aceasta va absenta din instituție din diverse motive (concediul 

legal de odihnă, concediul de boală, ședințe, cursuri etc.) adeverinţele APIA pentru anul 2018 vor fi 

semnate de doamna DUMITRAȘ ANGELICA, secretarul Comunei Pesac. 

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate 

la art.1. 

 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Funcționarilor Primăriei  Comunei Pesac nominalizați la art.1; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

             

 

               PRIMAR,                  AVIZAT  

             TOMA  CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

Nr. 31 din 06.03.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind desemnarea persoanelor împuternicite de Primarul Comunei Pesac pentru constatarea 

contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale, în conformitate cu prevederile  

H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018 

 

  

                         
            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere: 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii 

pe raza administrativ-teritorială a Comunei Pesac; 

- prevederile Legii nr.270/2017 a prevenirii; 

- prevederile H.G. nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii 

prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere; 

- prevederile art.32 lit.a din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.5-7 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (r4); 

- prevederile art.15 alin.1-2 și art.23-25 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3 şi art.5 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.4 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 

- prevederile art.61 alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/1006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;    

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.d, art.63 alin.5 lit.a, art.68 alin.1 și ale 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. (1) Se desemnează ca persoane împuternicite (agenți constatatori) de către Primarul 

Comunei Pesac, domnul Toma Cornel, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale la nivelul U.A.T. Comuna Pesac, în conformitate cu prevederile H.C.L. Pesac 

nr.21/27.03.2018, următoarele persoane: 

- domnul LUNGU MIHAIL, viceprimar al Comunei Pesac; 

- doamna SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- domnul STOIAN SEBASTIAN-MANUEL, inspector I asistent-impozite și taxe 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 
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- domnul NEDIN VASILE-PETRU, referent III asistent-cu atribuții delegate în domeniul 

urbanismului și amenajării teritoriului în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- doamna LUNGU SILVIA-ANGELICA, inspector I principal-agricol în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- doamna VELEȘCU MARIOARA, referent III principal-casier în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac. 

           (2) Conform prevederilor art.41 din H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018 privind stabilirea şi 

sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Pesac, controlul asupra 

aspectelor prevăzute în hotărârea mai sus menționată se va efectua de către echipe formate din: 

1. doi reprezentanți ai Primăriei Comunei Pesac; 

2. un reprezentant al Postului de Poliţie Pesac. 

          (3)  În exercitarea atribuțiilor de persoane împuternicite pentru constatarea contravențiilor 

și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul U.A.T. Comuna Pesac, agenții constatatori vor avea 

obligația să-și facă cunoscută în prealabil calitatea, prezentând legitimația întocmită conform modelului 

prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta dispoziție, precum și împuternicirea emisă de primarul Comunei 

Pesac, conform modelului prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta dispoziție, anexe care fac parte integrantă 

din aceasta; de asemenea, vor stabili sancțiunea contravențională în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta dispoziție și care face parte 

integrantă din aceasta; în afara sancţiunilor contravenționale, agenții constatatori va stabili în cuprinsul 

procesului-verbal, dacă va fi cazul, valoarea pagubei produse prin săvârșirea contravenţiei; după caz, 

agenții constatatori vor fotografia sau vor filma fapta/efectele rezultate în urma faptei care constituie 

contravenţia, precizând în mod expres data şi ora săvârşirii acesteia. 

            (3) Contravențiilor constatate le sunt aplicabile prevederile O.G. nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. Sumele încasate din 

aplicarea amenzilor contravenționale constituie venit la bugetul local al Comunei Pesac. 

 (4) Evidența  centralizată a sancțiunilor contravenționale constatate și aplicate de către 

agenții constatatori desemnați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac, se va 

face în baza proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, care se înregistrează într-un registru 

special privind evidența acestora. 

 

Art.2. Cu aceeași dată, se modifică corespunzător fișele postului pentru persoanele nominalizate 

la art.1 referitor la atribuțiile privind constatarea contravențiilor la nivelul U.A.T. Comuna Pesac. Fișele 

postului vor fi comunicate angajaților în cauză pe bază de semnătură. 

 

            Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează persoanele nominalizate la art.1 al 

acesteia. 

 

        Art.4. Prezenta se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Postului de Poliție Pesac; 

- Viceprimarului Comunei Pesac; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Pesac; 

- Celor în cauză; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 

               PRIMAR,                  AVIZAT  

             TOMA  CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

Nr. 32 din 09.03.2018 



 

 

 

                                                                                                      ANEXA Nr.1 

                                                                                                     La Dispoziția Nr.32/09.03.2018 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                            

Primăria Comunei Pesac 

Nr. ...................... din ........................2018 

 

 

 

LEGITIMAŢIE 

pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Pesac 
 

 

 Domnul/Doamna ...................................................................................., în calitate 

de............................................................................... în cadrul Primăriei Comunei Pesac, este 

împuternicit/ă să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale ce intră în 

competența administrației publice locale, conform H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018 privind 

stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Pesac 

și a Dispoziției Primarului nr.32/09.03.2018 privind desemnarea persoanelor împuternicite de 

Primarul Comunei Pesac pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale, în conformitate cu prevederile H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018.  

 

PRIMARUL COMUNEI PESAC, 

Toma Cornel 

 

 

LOC  

FOTO 



                                                                                                      ANEXA Nr.2 

                                                                                                            La Dispoziția Nr.32/09.03.2018 

 

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 : __________/____________.2018 

 
 

 

 

 

 

 

Î M P U T E R N I C I R E 

 

 

 

 
Subsemnatul TOMA CORNEL, în calitate de primar al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, 

împuternicesc prin prezenta pe domnul/doamna _______________________________, având funcția 

de_________________________ în cadrul Primăriei Comunei Pesac, județul Timiş, care se 

legitimează cu act de identitate C.I. seria ____  nr.___________, eliberat de SPCLEP ______ la data 

de __________, să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale la nivelul U.A.T. 

Comuna Pesac, în conformitate cu prevederile H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018 privind stabilirea şi 

sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Pesac, precum și potrivit 

Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.32/09.03.2018 privind desemnarea persoanelor 

împuternicite de Primarul Comunei Pesac pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale, în conformitate cu prevederile H.C.L. Pesac nr.21/27.02.2018.  

Împuternicitul va avea asupra sa actul de identitate şi legitimația emisă în acest sens. 

 

 

 

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 



ROMÂNIA                                                                                                    ANEXA Nr.3 
JUDEȚUL TIMIȘ                                                                       La Dispoziția Nr.32/09.03.2018 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 
 

 
 

PROCES - VERBAL 
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR 

Nr.______ din data de_____________2018 

 

1. Subsemnații: 

a) Domnul/doamna____________________________ în calitate de _______________________________ 

___________________________în cadrul Postului de Poliție Pesac, agent constatator; 

b) Domnul/doamna____________________________ în calitate de _______________________________ 

___________________________în cadrul Primăriei Comunei Pesac, agent constatator; 

c) Domnul/doamna____________________________ în calitate de _______________________________ 

___________________________în cadrul Primăriei Comunei Pesac, agent constatator, potrivit H.C.L. nr.21 

din 27.02.2018 adoptată de Consiliul local Pesac, în urma controlului efectuat astăzi ______________ ora 

_________1a sediul/locaţia _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

am constatat următoarele (descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, locului, orei în care a fost 

săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea 

pagubei pricinuite): _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.  

 

2. În conformitate cu prevederile  O.G. nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum  și cu art._____  din H.C.L. Pesac nr.21 din 27.02.2018 aceste fapte 

constituie contravenţii la normele legale privind _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

si se sancţionează cu: 

a) avertisment; 

b) amendă contravenţională, astfel: potrivit art.______ din H.C.L. Pesac nr.21 din 27.02.2018, cu amendă 

de la  _____________________lei, la __________________________ lei. 

 

3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz: 

a) persoana fizică ______________________________________________ cu domiciliul în ___________ 

___________________________________________________________________________________, cu 

CNP __________________________________, posesoare a BI/CI seria _______, nr.______________ 

eliberat de ________________________________________, având  ocupaţia ________________________ 

_____________ și loc de muncă la _________________________________________________________. 

b) persoana juridică __________________________________________________________________, 

înmatriculată la ORC cu nr. _____________________________, având cod de identificare fiscală/cod unic 

de înregistrare _____________________________ și sediul în ___________________________________, 

reprezentată legal de ___________________________________________________________, având 

funcţia de _____________________________, CNP ____________________________, posesor/posesoare 

al/a BI/CI seria ______, nr. ________________, eliberat de ___________________ la data de __________. 

 

4. Subsemnatul ________________________________________, posesor al actului de identitate _____ 

seria ______, nr. ________________, având CNP____________________________,domiciliat în 

___________________________ în calitate de martor, declar că numitul/a___________________________ 

_________________________________________________ nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze 

procesul-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiilor. 



 

5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să 

semneze, motivele privind lipsa martorului, etc.) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

    b) Obiecţiuni ale contravenientului: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

 

Agent constatator,                 Contravenient, 

 

             

a).__________________________________ 

 

b).__________________________________                                                _____________________ 

 

c).___________________________________ 

 

 

 

 

 

Martor, 

 

                                             

 

_______________________________ 
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Anexă  

                                                    La Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare 

                                                  a sancțiunii nr. …….. din ziua ......... luna .................. anul ......... 

  

   

 

 

PARTEA I 

ziua ............ luna ............ anul ............ 
  

 

 

 

 

Plan de remediere 
 

 

Nr. 

crt. 
Fapta săvârșită Măsuri de remediere Termen de remediere 

1.       

2.       

...       

  

   Alte mențiuni:  .................................................................................................................................. 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

 

 

   Agent constatator/Persoana competentă, 

 

   ................................................................ 

   (numele, prenumele, semnătura) 

  

  

 

   Contravenient, 

 

   ............................................................... 

   (numele, prenumele, semnătura) 

  

   Ștampila, 

  

  

 

 

   Martor, 

 

   ..................................................................... 

   (numele, prenumele, semnătura) 
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PARTEA a II-a 

ziua ............ luna ............ anul ............ 
  

 

 

 

 

 

 

 

Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Fapta săvârșită Măsuri de remediere Mod de îndeplinire 

1.       

2.       

...       

  

  

   Alte mențiuni:  .................................................................................................................................. 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................... 

 

 

   Agent constatator/Persoana competentă, 

 

   ................................................................ 

   (numele, prenumele, semnătura) 

  

  

 

   Contravenient, 

 

   ............................................................... 

   (numele, prenumele, semnătura) 

  

   Ștampila, 

  

  

 

 

   Martor, 

 

   ..................................................................... 

   (numele, prenumele, semnătura) 



 

 

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 Opriș Maria 

 
 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat sub nr.1011/16.03.2018 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.2248/08.07.2014 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.104/27.08.2014 privind acordarea 

indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Opriș Maria; 

- Certificatul de deces Seria DC Nr.959440 emis la data de 14.03.2018 de către Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac, document reprezentând Actul de deces 

nr.7/14.03.2018; 

- 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 01.04.2018, încetează plata indemnizației lunare pentru persoana cu 

handicap grav Opriș Maria, având CNP 2400610054705, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, 

nr.877, 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 13.03.2018. 

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; 

- Doamnei Popuș Maria-Floare, fiica numitei Opriș Maria. 
 

                     PRIMAR,               AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                        DUMITRAȘ ANGELICA  
 

Nr. 33 din 16.03.2018 

 

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 de drept a contractului individual de muncă încheiat între 

 Comuna Pesac și domnul Carțiș Gheorghe, având funcția de asistent personal 

 
 

 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăriei Comunei Pesac sub nr.1028/19.03.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Certificatul de deces Seria DC Nr.959438 emis la data de 12.03.2018 de către SPCLEP Pesac, 

document reprezentând Actul de deces nr.5/12.03.2018; 

- contractul individual de muncă pe perioadă determinată încheiat între domnul Carțiș Gheorghe 

și Comuna Pesac, contract înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1727/23.04.2014; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.4481/30.11.2011 emis de Consiliul 

Județean Timiș - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- 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.55 lit.a și art.56 alin.1 lit.g 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 12.03.2018, încetează contractul individual de muncă înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1727/23.04.2014 privind pe domnul Carțiș Gheorghe în calitate de 

asistent personal pentru persoana cu handicap grav Lungu Ileana, având CNP 1531112354722, cu 

ultimul domiciliu în Comuna Pesac, nr.453, Județul Timiș, motivul încetării contractului individual de 

muncă fiind acela că persoana cu handicap grav a decedat la data de 11.03.2018. 

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; 

- Responsabil aplicație REVISAL; 

- Domnului Carțiș Gheorghe. 
 

                       PRIMAR,                  AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                          DUMITRAȘ ANGELICA  

 

 

Nr. 34 din 19.03.2018 

 

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 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 01.04.2018 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.33/16.03.2018 privind încetarea de drept a indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Opriș Maria; 

- 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 01.04.2018, 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; 

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.35 din 19.03.2018 

 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 actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 12.03.2018 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.34/19.03.2018 privind încetarea de drept 

a contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și domnul Carțiș Gheorghe, având 

funcția 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, 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 12.03.2018, 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.36 din 19.03.2018 

 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.36/19.03.2018 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 12.03.2018 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. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

5. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

6. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

7. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

8. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

9. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

10. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 
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11. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

12. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

13. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.900 

14. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

16. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

17. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

18. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

19. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

20. TÖRÖK Mihaela  

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

21. VICHENTE Lavinia-Claudia   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

22. 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 acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Fanu 

Mărioara-Anişoara, încadrată la Primăria Comunei Pesac în funcţia de referent II la 

Compartimentul Cultură și Bibliotecă Comunală 

 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1036/20.03.2017 întocmit de doamna 

Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil, privind dreptul doamnei Fanu Mărioara-

Anişoara, încadrată la Primăria Comunei Pesac, în funcţia de referent II la Compartimentul Cultură și 

Bibliotecă Comunală, de a beneficia de gradaţia 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.3-5 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a 

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

            - prevederile art.160 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), 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 şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.04.2018, se acordă doamnei Fanu Mărioara-Anişoara, 

încadrată la Primăria Comunei Pesac în funcţia de referent II la Compartimentul Cultură și Bibliotecă 

Comunală, gradaţia 4 pentru vechime în muncă ca urmare a împlinirii unei perioade de peste 15 ani 

de muncă. 

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

Nicoleta – inspector I principal-contabil, precum și doamna Dumitraș Angelica, responsabil aplicație 

REVISAL 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 Fanu Mărioara-Anişoara, referent II; 

- Responsabil CFP; 

- Responsabil REVISAL; 

- La dosarul profesional. 

 

              PRIMAR,           AVIZAT  

             TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună, 

                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 37 din 20.03.2018 

 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 01.04.2018 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.37/20.03.2018 privind acordarea 

gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în  muncă doamnei Fanu Mărioara-Anişoara, încadrată 

la Primăria Comunei Pesac în funcţia de referent II la Compartimentul Cultură și Bibliotecă 

Comunală; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.27/27.02.2018 privind 

actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 2018; 

- prevederile H.C.L. Pesac nr.3/30.01.2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a 

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

pentru anul 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 O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- 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 01.04.2018 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; 

- Responsabilului CFP din cadrul instituției; 

- Celor în cauză. 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.38 din 20.03.2018 
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JUDEŢUL TIMIŞ                     ANEXA Nr.1 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                               La Dispoziţia nr.38/20.03.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.04.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.846/2017, H.C.L. Pesac nr.27/27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

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 - 1.425 7.124 
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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 1.225 6.615 

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 1.293 6.980 
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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 20% 

(424 lei) 

2.544 - - 2.544 

 

 

 

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                                                                              



 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 29.03.2018 

 

 

 

 

              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 29 

martie 2018, 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 desemnarea responsabililor pentru eliberarea Adeverinţei prevăzută în Anexa Legii 

nr.145/2014 actualizată, precum și delegarea „dreptului de semnătură” 
 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş: 

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile Legii nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; 

- prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- volumul mare de activități și documente care revin spre organizare, verificare și semnare 

secretarului Comunei Pesac; 

- necesitatea eficientizării eliberării la timp a adeverinţelor întocmite în conformitate cu 

prevederile Anexei la Legea nr.145/2014, cu modificările și completările ulterioare și deservirea cu 

promptitudine a cetățenilor care solicită eliberarea respectivelor adeverinţe; 

 În conformitate cu prevederile art.63 alin.1 lit.e, art.65, art.68 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. (1) Începând cu data de 22.03.2018, se desemnează responsabil pentru eliberarea 

Adeverinţei prevăzută în Anexa Legii nr.145/20104 actualizată, în conformitate cu înscrisurile din 

Registrul agricol al Comunei Pesac aferente anului curent de cerere, înscrisuri care fac dovada 

desfășurării activității agricole pe raza UAT Comuna Pesac de către PFA / IF / II (și care atestă tipul 

produselor cultivate, a suprafeței cultivate/număr, efective/specia/cutii viermi de mătase/familii de 

albine, precum și a producției estimate a fi destinată comercializării-kg/buc.), doamna LUNGU 

SILVIA-ANGELICA, inspector I principal-agricol în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția 

mediului al Primăriei Comunei Pesac. 

           (2) Funcționarul public desemnat la alineatul anterior răspunde de corectitudinea datelor 

ce se vor înscrie în adeverință, iar pentru perioada în care acesta va absenta din instituție din diverse 

motive (concediul legal de odihnă, concediul de boală, ședințe, cursuri etc.), va fi înlocuit de 

funcționarul public SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-protecția mediului în cadrul 

Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei Pesac. 
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 Art.2. (1) Cu aceeași dată, în vederea eficientizării eliberării la timp a acestor adeverinţe, se 

deleagă dreptul de semnătură „în numele” și „pentru” secretarul Comunei Pesac doamnei LUNGU 

SILVIA-ANGELICA, inspector I principal-agricol în cadrul Primăriei Comunei Pesac.  

            (2) Pentru perioada în care funcționarul public desemnat la alineatul anterior va absenta 

din instituție din diverse motive (concediul legal de odihnă, concediul de boală, ședințe, cursuri etc.) 

adeverinţele în cauză vor fi semnate de doamna SCHREIER MARIOARA, inspector I asistent-

protecția mediului în cadrul Compartimentului Agricol și Protecția mediului al Primăriei Comunei 

Pesac. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate 

la art.1-2, iar fișele postului se vor modifica corespunzător, fiind comunicate funcționarilor publici în 

cauză, pe bază de semnătură. 

 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Funcționarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Pesac nominalizați la art.1-2; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afișaj, atenției publice. 

             

 

 

               PRIMAR,                  AVIZAT  

             TOMA  CORNEL                                                                 Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 40 din 22.03.2018 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea plății ajutorului social pentru doamna Radu Vioara 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1167/26.03.2018 și depusă de doamna 

Radu Vioara, beneficiară a ajutorului social; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1168/26.03.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1169 din 26.03.2018 întocmit de 

domnul Nedin Vasile-Petru, având calitatea de referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

 - prevederile art.14, art.20 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 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 (1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E    : 

 
Art.1. Începând cu data de 01.03.2018, încetează plata ajutorului social în cuantum de 255 lei 

pentru doamna Radu Vioara, în calitate de titular, având CNP 2591219353943, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.765, Județul Timiș, întrucât titulara dosarului s-a pensionat pe caz de boală 

conform Deciziei nr.321817 din 27.02.2018 privind acordarea pensiei de invaliditate emisă de Casa 

teritorială de pensii 351 Timiș în Dosar V1/CNPP/26.02.2018. 

Art.2. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării potrivit 

Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta dispoziție 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; 

- Celei în cauză. 
 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
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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 reluarea plății ajutorului social pentru doamna Novac Emilia 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1181/27.03.2018 depusă de doamna Novac Emilia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, Judeţul 

Timiş; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1182/27.03.2018 și întocmită 

la data de 27.03.2018 de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1183 din 27.03.2018 întocmit de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

 - prevederile art.19 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr.1291/2012 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 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 pentru doamna Novac Emilia, domiciliată în Comuna Pesac nr.782, Județul 

Timiș, având CNP 2610610353943, în calitate de titular, reluarea plății ajutorului social, în cuantum 

de 442 lei,  începând cu data de 01.04.2018. 

Art.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 potrivit Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

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. 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină constituită la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac şi al SPCLEP Pesac 

 
 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele:  

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.173/17.10.2011 privind constituirea Comisiei 

de disciplină la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului Comunei Pesac nr.119/01.09.2014 privind modificarea 

componenței Comisiei de disciplină la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- prevederile Dispoziţiei nr.48/18.04.2017 privind modificarea componenței Comisiei de disciplină la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac;  

- prevederile H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, rerepublicată (r2), cu 

completările şi modificările ulterioare; 

- prevederile art.247-252 ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată (r1), cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, 

rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei 

şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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.  Începând cu data prezentei, se aprobă Regulamentul Comisiei de disciplină constituită la 

nivelul Primăriei Comunei Pesac şi al SPCLEP Pesac, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 și care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie.     

Art.2. Cu aceeași dată îşi încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare acestei dispoziții. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia de disciplină 

existentă la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Personalului Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac; 

- Comisiei de disciplină, nominalizată prin dispoziție a primarului Comunei Pesac. 
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ROMÂNIA                                                                                                Anexa Nr. 1 

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziția Nr.43/27.03.2018                                                                                             
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC                                                                       

Nr.1176/27.03.2018                                                               

 

 

                                                                                                                               SE APROBĂ                 

                                                                                                                                   PRIMAR,   

                                                                                                                            TOMA CORNEL 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A COMISIEI DE DISCIPLINĂ 
care se aplică funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 

PRIMĂRIEI COMUNEI PESAC și al SPCLEP PESAC 

 
 
 

Capitolul  I 
PRINCIPII GENERALE 

 
Art.1.   (1) Comisia de disciplină este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în 

exercitarea atribuțiilor ce-i revin, care are următoarele competenţe: 

- analizarea faptelor funcționarilor publici/personalului contractual sesizate ca abateri 

disciplinare; 

- de a propune modul de soluţionare, prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile 

sau clasarea sesizării, după caz. 

    (2) Comisia de disciplină constituită la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac îşi 

desfăşoară activitatea numai în baza unei sesizări, în limitele şi raportat la obiectul acesteia. 

   (3) Competenţele comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea de către membrii 

comisiei a atribuţiilor care le revin, cu respectarea principiilor independenţei, stabilităţii în cadrul 

comisiei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor. 

 

Art.2.   Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac are la 

bază următoarele principii: 

 prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că funcționarul public/personalul 

contractual este nevinovat, atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită; 

 garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaște dreptul funcționarului 

public/personalului contractual de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi 

asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe tot parcursul procedurii de cercetare 

administrativă; 

 celeritatea procedurii, care presupune obligația Comisiei de disciplină de a proceda fără 

întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a 

regulilor prevăzute de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 

1.344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu 
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modificările și completările ulterioare; 

 contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții 

divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea 

disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină; 

 proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea 

abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă 

să fie aplicată; 

 legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de disciplină nu poate propune decât 

sancțiunile disciplinare prevăzute de lege și cu respectarea termenelor prevăzute de lege; 

 unicitatea sancțiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât 

o singură sancțiune disciplinară; 

 obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al Comisiei de disciplină are 

obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină. 

 
 

Capitolul  II 

CONSTITUIREA ȘI COMPONENȚA COMISIEI DE DISCIPLINĂ 
 
Art.3. Comisia de disciplină funcționează în baza Dispoziției emise de Primarul Comunei Pesac. 

 

Art.4. Membrii Comisiei de disciplină: 

4.1 Comisia de disciplină are în componență 3 membri titulari, funcționari publici definitivi numiți 

în funcția publică pe perioadă nedeterminată. 

4.2 Doi membri sunt desemnați de Primarul Comunei Pesac. 

4.3 Al treilea membru este desemnat de majoritatea funcționarilor publici din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, funcționarii publici din cadrul Primăriei Comunei Pesac și ai SPCLEP Pesac 

nefiind organizați în sindicat sau afiliați unei organizații sindicale. 

4.4 Alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face prin vot secret. 

4.5 Pentru fiecare membru titular al Comisiei de disciplină este desemnat câte un membru supleant. 

4.6 Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența membrului titular corespunzător din 

Comisia de disciplină, în următoarele cazuri: 

 suspendarea mandatului membrului titular corespunzător; 

 când mandatul acestuia a încetat înainte de termen. 

4.7 Membrii titulari si membrii supleanți ai Comisiei de disciplină se numesc pe o perioadă de 3 ani, 

cu posibilitatea reînnoirii mandatului. 

4.8 Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcționarul public care îndeplinește 

următoarele condiții: 

a) are studii superioare; 

b) are o bună reputație profesională și o conduită corespunzătoare în exercitarea funcției 

publice; 

c) este funcționar public definitiv, numit pe perioadă nedeterminată; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.4.11. 

4.9 Cel puțin unul dintre membrii comisiei de disciplină are studii juridice sau administrative. 

4.10 Prin excepție de la prevederile alin.4.9, în situația în care nu există cel puțin un funcționar public 

care are studii juridice sau administrative, în Comisia de disciplină poate fi desemnat membru 

unul dintre funcționarii publici încadrați pe funcții publice din clasa I sau, după caz, a III-a. 

4.11 Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcționarul public care se află în 

următoarele cazuri de incompatibilitate: 
a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au 

competența legală de a numi membrii în comisia de disciplină, cu persoanele care au 

competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară sau cu ceilalți funcționari publici 

desemnați membri în comisie; 
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b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform 

legii. 

4.12 Membrii Comisiei de disciplină își exercită mandatul de la data emiterii actului administrativ de 

constituire a Comisiei de disciplină până la data expirării duratei acestuia sau înainte de termen, 

în condițiile legii. 

4.13 Cu 30 de zile înainte de data expirării duratei mandatului membrilor Comisiei de disciplină, 

Primarul Comunei Pesac are obligația inițierii procedurii de actualizare a Comisiei de disciplină 

al cărei mandat urmează a intra în vigoare, în condițiile prezentului Regulament. 

4.14 Mandatul de membru al Comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care: 

a) soțul, ruda sau afinul, până la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter temporar 

funcția care implică competența legală de a numi reprezentanți în comisia de disciplină 

ori de a aplica sancțiunea disciplinară, pentru perioada numirii temporare în cadrul 

autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public care 

are calitatea de membru în comisia de disciplină, pentru cercetarea administrativă în 

cauză; 

b) este în concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul 

altei autorități sau instituții publice sau este suspendat din funcția publică, pentru 

perioada concediului, delegării, detașării sau suspendării raportului de serviciu, dar nu 

mai mult de 6 luni consecutive; 

c) Comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un funcționar public 

cu care membrul comisiei de disciplină este soț, rudă sau afin, până la gradul al patrulea 

inclusiv, pentru cercetarea administrativă în cauză; 

d) s-a pronunțat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior 

propunerii comisiei de disciplină pentru soluționarea cauzei, pentru cercetarea 

administrativă în cauză; 

e) comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa, pentru cercetarea 

administrativă în cauză; 

f) se află în una dintre situațiile de conflict de interese prevăzute la alin.4.18, pentru 

cercetarea administrativă în cauză; 

g) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive, 

pentru perioada solicitată. 

4.15 În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, ședințele se 

desfășoară cu participarea membrului supleant corespunzător. 

4.16 Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. 4.14 lit. 

a)-f) are obligaţia de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia cunoștință de existența 

vreuneia dintre aceste situații. Suspendarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate 

fi solicitată de orice persoană care sesizează existența uneia dintre situațiile prevăzute la alin. 

4.14 lit. a)-f). 

4.17 Cererea de suspendare se face numai în scris, cu menționarea perioadei pentru care se solicită 

suspendarea, și se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu probele doveditoare ale 

susținerilor care fac obiectul cererii. 

4.18 Președintele Comisiei de disciplină are obligația de a convoca ceilalți membri ai Comisiei de 

disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul Comisiei de disciplină se întocmește în lipsa 

membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu menționarea expresă a perioadei pentru 

care se suspendă mandatul membrului comisiei de disciplină și se comunică: 

a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină; 

b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de suspendare; 

c) persoanei care a solicitat suspendarea, daca este alta decât cea prevăzută la lit. b); 

d) membrului supleant, în cazul în care acesta va face parte din comisia de disciplină pe 

durata suspendării titularului. 

4.19 În situația în care mandatul membrului care are calitatea de președinte al Comisiei de disciplină 

se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului titularului, președintele Comisiei de 

disciplină se alege prin vot secret, dintre membrii acesteia. 
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4.20 Membrii și secretarul Comisiei de disciplină se află în conflict de interese dacă se află în una 

dintre următoarele situații: 

a) au relații cu caracter patrimonial cu funcționarul public a cărui fapta sesizată ca abatere 

disciplinară este cercetată; 

b) interesele patrimoniale personale, ale soțului, soției sau rudelor de gradul I pot influența 

deciziile pe care trebuie sa le ia în exercitarea atribuțiilor corespunzătoare care ii revin 

potrivit prezentei hotărâri; 

c) se află în raporturi ierarhice directe cu funcționarul public a cărui faptă sesizată ca abatere 

disciplinară este cercetată; 

d) se află în relații de prietenie sau dușmănie cu funcționarul public a cărui faptă este sesizată 

ca abatere disciplinară; 

e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea și imparțialitatea procedurii 

disciplinare pot fi afectate. 

4.21 La prima ședință a Comisiei de disciplină, pentru analizarea oricărei sesizări adresate acesteia, 

membrii și secretarul Comisiei de disciplină au obligația de a depune o Declaraţie pe propria 

răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin.4.20. 

4.22 În situația în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii disciplinare, membrii și 

secretarul Comisiei au obligația de a: 

- actualiza declarația prevăzută la alin.4.21; 

- solicita suspendarea mandatului în condițiile prevăzute la alin.4.15 al prezentului 

Regulament. 

4.23 Declarațiile se păstrează de către secretarul comisiei. Încălcarea dispozițiilor alin.4.21 și alin. 

4.22 constituie abatere disciplinară. 

4.24 Mandatul de membru al Comisiei de disciplină încetează: 

 la data expirării perioadei pentru care a fost desemnat în comisia de disciplină; 

 la data transferului în cadrul unei alte autorități sau instituții publice; 

 la data mutării în cadrul unei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției 

publice; 

 la data la care a intervenit o situație de incompatibilitate prevăzută la alin.4.11; 

 atunci când se află în concediu medical sau alt concediu, este delegat ori detașat în cadrul 

altei autorități sau instituții publice ori este suspendat din funcția publică pe o perioadă 

mai mare de 6 luni consecutive; 

 la data încetării raportului de serviciu; 

 la data solicitată de funcționarul public, prin cerere scrisă motivată, cu privire la 

renunțarea la calitatea de membru în comisia de disciplină. 

4.25 În caz de încetare a mandatului unui membru al Comisiei de disciplină, se numește ca membru 

titular membrul supleant corespunzător și se demarează procedura pentru desemnarea unui alt 

membru supleant. 

4.26 Membrul Comisiei de disciplină care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin.4.20 lit. 

b)-e) are obligația de a aduce la cunoștința Comisiei de disciplină, prin cerere formulată în scris, 

existența cauzei de încetare a mandatului. 

4.27 Încetarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoana care 

sesizează existența situației prevăzute la alin.4.22 lit. d). Cererea de încetare se face în scris și se 

înaintează comisiei de disciplină, împreună cu orice probe doveditoare ale susținerilor care fac 

obiectul cererii. 

4.28 Președintele comisiei de disciplină convoacă ceilalți membri ai comisiei de disciplină pentru 

întocmirea unui raport. Raportul Comisiei de disciplină se întocmește în lipsa membrului care 

face obiectul cererii de încetare a mandatului de membru al comisiei de disciplină și se 

comunică: 

a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină; 

b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de încetare; 

c) persoanei care a solicitat încetarea mandatului de membru al Comisiei de disciplină, dacă 

este alta decât cea prevăzută la lit. b); 
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d) membrului supleant, în cazul în care a fost numit în Comisia de disciplină ca titular. 

 

Art.5. Preşedintele Comisiei de disciplină: 

 5.1 Președintele comisiei de disciplină este ales prin votul secret al membrilor titulari, dintre 

aceștia. 

 5.2 În situația în care nu se poate întruni majoritatea, este ales ca președinte membrul care are cea 

mai mare vechime în specialitate juridică sau, în cazul în care acesta nu există, membrul care are cea mai 

mare vechime în funcția publică. 

 

Art.6. Secretariatul Comisiei de disciplină: 

  6.1 Comisia de disciplină are: 

- un secretar titular; 

- un secretar supleant, numiți de Primarul Comunei Pesac pe o perioadă de 3 ani, cu 

posibilitatea reînnoirii mandatului. 

 6.2 Secretarul titular al Comisiei de disciplină și secretarul supleant nu sunt membri ai Comisiei 

de disciplină. 

 
 

Capitolul III 

COMPETENȚELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ 
 
Art.7. (1) Comisia de disciplină competentă să desfăşoare procedura disciplinară este cea constituită în  

baza Dispoziției emisă de Primarul Comunei Pesac și are conferite drepturile legale de a analiza cazurile 

de disciplină ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei 

Pesac și al SPCLEP Pesac. 

(2) Comisia de disciplină analizează abaterile disciplinare la data săvârşirii faptelor sesizate, 

întocmește și înaintează Raportul de propunere a sancțiunii disciplinare aplicabile sau, după caz, 

Raportul de clasare a sesizării persoanei care are competenţa legală de aplicare a sancțiunii disciplinare la 

momentul înaintării acestui raport. 

 

 

CAPITOLUL IV  
ATRIBUȚII 

 

Art.8. Atribuțiile Comisiei de disciplină  

 8.1 Comisia de disciplină are următoarele atribuții principale: atribuții administrative și atribuții 

funcționale. 

 Comisia de disciplină are următoarele atribuții administrative: 

 alege președintele Comisiei de disciplină, în condițiile H.G. nr.1.344/2007, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate 

de secretarul Comisiei de disciplină; 

 întocmește procese-verbale, în condițiile H.G. nr.1.344/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 întocmește rapoarte, în condițiile H.G. nr.1.344/2007, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile H.G. nr.1.344/2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale: 

 efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară; 

 propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, în 

condițiile H.G. nr.1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu votul 

majorității membrilor comisiei. 
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Art.10. Atribuțiile Președintelui Comisiei de disciplină 

Președintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale: 

 stabilește locul, data și ora când au loc ședințele Comisiei de disciplină; 

 conduce ședințele Comisiei de disciplină; 

 coordonează activitatea Comisiei de disciplină și a secretarului acesteia; 

 reprezintă Comisia de disciplină în fața : 

      - Consiliului Local al Comunei Pesac; 

                                            - altor autorități sau instituții publice; 

                                            - oricărei alte persoane fizice sau juridice. 

  

Art.11. Atribuțiile Secretarului Comisiei de disciplină  

Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale: 

 primește și înregistrează în registrul de evidență sesizarea referitoare la fapta 

funcționarului public, precum și toate documentele adresate Comisiei de disciplină; 

 înaintează președintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de 

la data înregistrării acesteia în registrul de evidență al Comisiei de disciplină; 

 convoacă, la cererea președintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, 

funcționarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut 

sesizarea și persoanele care urmează să fie audiate; 

 redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele 

acesteia, procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină; 

 redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele 

acesteia, actele emise de Comisia de disciplină și le înaintează Primarului Comunei Pesac; 

 ține evidențele sesizărilor și ale rapoartelor și efectuează alte lucrări necesare în vederea 

desfășurării activității Comisiei de disciplină; 

 asigură transmiterea corespondenței Comisiei de disciplină. 

 

Art.12. Secretarul Comisiei de disciplină are obligația să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea 

cronologică a sosirii, în Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină și să le 

prezinte președintelui Comisiei de disciplină în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.  

 

Art.13. În cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfășurarea 

lucrărilor, acesta are obligația să anunțe președintele cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea 

ședințelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant. 

 

Art.14. Președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluție scrisă, astfel 

încât să fie asigurată respectarea termenelor legale. 

 

Art.15. Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină, precum și întocmirea întregii corespondențe a 

Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei. 

 

Art.16. Convocarea membrilor Comisiei de disciplină și distribuirea materialelor se fac prin grija 

secretarului Comisiei de disciplină. 

 

Art.17. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la ședință 

sunt obligați să anunțe preşedintele comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea lucrărilor. În 

această situație, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii 

supleanți. În cazul în care din motive obiective președintele Comisiei de disciplină nu poate participa la 

ședință, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, președintele urmând a fi ales prin vot 

secret dintre membrii comisiei. 
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CAPITOLUL V 

SESIZAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ 
 
Art.18. Comisia de disciplină poate fi sesizată de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta 

unui funcționar public. 

 Sesizarea se depune la Registratura Primăriei Comunei Pesac care o va transmite secretarului 

Comisiei de disciplină in termen de maximum 3 zile lucrătoare. 

 Sesizarea este înregistrată de secretarul Comisiei de disciplină și este înaintată președintelui 

Comisiei de disciplină în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

 Președintele comisiei de disciplină fixează cu celeritate termenul primei ședințe a comisiei de 

disciplină și va dispune, prin adresă, convocarea membrilor. 

 

Art.19. (1) Sesizarea este formulată în scris și trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

 numele, prenumele, domiciliul sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de 

persoana care a formulat sesizarea ori denumirea și sediul persoanei juridice, precum și 

numele și funcția reprezentantului legal; 

 numele și prenumele funcționarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere 

disciplinară și denumirea autorității sau a instituției publice în care își desfășoară 

activitatea; 

 descrierea faptei care constituie obiectul sesizării și data săvârșirii acesteia; 

 prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea; 

 adresa de corespondență, dacă este alta decât cea prevăzută la lit. a); 

 data; 

 semnătura. 

 (2) Sesizarea va fi depusă în termen de maximum 1 an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate 

ca abatere disciplinară și trebuie însoțită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susțin. 

 (3) În situația în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaște toate informațiile, sesizarea 

poate să cuprindă alte elemente de identificare a funcționarului public/persoanei contractuale ale cărui 

fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare. 

 

Art.20. (1) Prima ședință a Comisiei de disciplină se desfășoară pentru: 

 verificarea respectării termenului de depunere a sesizării; 

 identificarea obiectului sesizării și stabilirea competenței de soluționare; 

 verificarea elementelor constitutive ale sesizării. 

 (2) Sesizarea se clasează, întocmindu-se în acest sens un raport, dacă: 

 nu a fost depusă în termenul legal; 

 nu conține elementele constitutive sau funcționarul public nu poate fi identificat pe baza 

elementelor furnizate; 

 privește același funcționar public/persoana contractuală și aceeași faptă săvârșită în 

aceleași circumstanțe pentru care s-a desfășurat procedura de cercetare administrativă și 

s-a propus aplicarea unei sancțiuni disciplinare sau clasarea sesizării. 

 (3) În situația în care obiectul sesizării nu se circumscrie sferei legale de competență a Comisiei 

de disciplină, aceasta transmite sesizarea Comisiei de disciplină competente si comunică persoanei care a 

formulat sesizarea declinarea competenței. Comunicarea este efectuată printr-o adresă semnată de 

președinte și de ceilalți membri ai comisiei de disciplină, precum și de secretarul acesteia. 

 (4) Dacă există mai multe sesizări cu același obiect, împotriva aceluiași funcționar 

public/persoane contractuale, acestea se conexează. 

 (5) Comisia de disciplină începe procedura de cercetare administrativă pentru sesizările care nu 

au fost clasate în condițiile prevăzute la art.20 alin.2. 

 (6) Președintele comisiei de disciplină stabilește data și locul desfășurării următoarei ședințe și 

dispune convocarea membrilor, a funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost 

sesizată, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. 
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CAPITOLUL VI 

PROCEDURA DE CERCETARE ADMINISTRATIVĂ 
 

 

 

Art.21. (1) Procedura cercetării administrative este obligatorie pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare 

prevăzute la art. 77 alin.3 lit. b-e din Legea nr.188/1999, republicată (r2), modificată și completată și în 

cazul în care sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin.3 lit.a din același act normativ a fost 

contestată la conducătorul autorității sau instituției publice. 

 (2) Procedura cercetării administrative constă în: 

 audierea persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului public/persoanei 

contractuale a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, a altor persoane care pot 

oferi informații cu privire la soluționarea cazului sau a persoanelor desemnate să 

efectueze cercetarea disciplinară în condițiile prevăzute la art.23; 

 administrarea probelor propuse de părți, precum și, daca este cazul, a celor solicitate de 

comisia de disciplină; 

 dezbaterea cazului. 

 (3) Pe parcursul cercetării administrative, ședințele comisiei de disciplină, respectiv ședințele 

persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art.23 sunt 

publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcționarului public/persoanei contractuale a cărui 

faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. 

 (4) Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public/persoanei contractuale a cărui faptă 

a fost sesizată, pot participa la cercetarea administrativă personal sau pot fi asistate ori reprezentate de 

avocați, în condițiile prevăzute de lege. 

 

Art.22. (1) Comisia de disciplină poate desemna unul sau doi membri sau, după caz, poate solicita 

compartimentului de control din cadrul Primăriei (acolo unde funcționarul public a cărui faptă a fost 

sesizată ca abatere disciplinară își desfășura activitatea la data săvârșirii faptei : 

- să efectueze cercetări administrative; 

- să prezinte un raport care să cuprindă: 

 rezultatele activității de cercetare; 

 documentele care au stat la baza întocmirii raportului. 

 (2) Solicitarea de efectuare a cercetării administrative este transmisă compartimentului de 

control, după aprobarea acesteia de către Primar. 

 (3) În cazul în care compartimentul de control se află în subordinea sau în coordonarea 

funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă este sesizată ori nu există un compartiment cu 

atribuții de control, efectuarea cercetării administrative poate fi delegată compartimentului de control din 

cadrul autorității sau instituției publice ierarhic superioare. 

 (4) În situațiile prevăzute la art.22  alin.1 și alin.3, comisia de disciplină întocmește un 

proces-verbal care cuprinde următoarele date și informații: 

a) numărul de înregistrare al sesizării pentru care se deleagă competența cercetării 

administrative; 

b) persoana care a formulat sesizarea și persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea; 

c) persoana/persoanele sau compartimentul către care se face delegarea de competență; 

d) limitele delegării de competență; 

e) termenul stabilit pentru prezentarea raportului cuprinzând rezultatele activității de 

cercetare, și a documentelor care au stat la baza întocmirii raportului; 

f) data; 

g) semnătura președintelui și a celorlalți membri ai comisiei, precum și a secretarului. 
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Art.23. În situația în care comisia de disciplină nu se poate pronunța pe baza raportului înaintat de 

persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă, poate dispune efectuarea sau poate efectua 

cercetări suplimentare. 

 

Art.24. Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de disciplină sunt consemnate într-un proces-verbal semnat 

de: 

- președintele comisiei de disciplină; 

- ceilalți membri ai comisiei; 

- secretarul comisiei. 

 
 
 

CAPITOLUL VII 

CONVOCAREA MEMBRILOR COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘI A 

PERSOANELOR CARE URMEAZĂ A FI AUDIATE 
 
Art.25. (1) Convocarea membrilor comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze 

cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art.23 este efectuată în scris printr-o adresă, de către 

secretarul comisiei de disciplină, la solicitarea președintelui acesteia. 

   (2) Comunicarea adresei se efectuează personal, pe bază de semnătură de primire, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau prin poșta electronică. Dovezile de comunicare sunt depuse la 

dosarul deschis al respectivului caz ce urmează a fi evaluat. 

 

Art.26. (1) Convocarea persoanelor care vor fi audiate, pentru prezentarea în fața comisiei de disciplină 

sau în fața persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art. 22, 

este efectuată de către președintele comisiei de disciplină, prin citație. 

 (2) Citația este individuală și cuprinde următoarele elemente constitutive, sub sancțiunea 

nulității: 

a) numărul de înregistrare și data emiterii; 

b) numele, prenumele, domiciliul sau sediul instituției unde își desfășoară activitatea și 

calitatea ori funcția celui citat; 

c) numărul și data înregistrării la comisia de disciplină a sesizării aflate pe rolul comisiei de 

disciplină; 

d) locul, data și ora organizării ședinței; 

e) numele, prenumele și semnătura președintelui comisiei de disciplină. 

 

Art.27.  (1) Comunicarea citației și a tuturor actelor de procedură este efectuată de către secretarul 

comisiei de disciplină, personal, prin semnătura de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire. Dovezile de comunicare sunt depuse la dosarul cazului de evaluat. 

   (2) Comunicarea citației și a tuturor actelor de procedură prin scrisoare recomandată este 

efectuată la domiciliul sau reședința persoanei citate sau la adresa de corespondență. Schimbarea 

domiciliului uneia dintre părți în timpul cercetării administrative, sub sancțiunea neluării ei în seamă, 

trebuie să fie adusă la cunoștința comisiei de disciplină. 

  (3) Dacă persoana citată refuză să primească citația sau să semneze dovada de primire, este 

obligatorie încheierea unui proces-verbal în acest sens, responsabilitatea revenind secretarului comisiei. 

  (4) Citația se consideră comunicată părților și în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau 

nu s-a prezentat la oficiul poștal pentru a o ridica, deși există dovada avizării sale. 

  (5) Citația, sub sancțiunea nulității, va fi comunicată persoanei citate cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înaintea termenului stabilit. 

  (6) Prezența persoanei citate în fața comisiei de disciplină, personal sau prin mandatar, acoperă 

orice vicii de procedură. 
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Art.28. (1) Citația pentru audierea funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă face 

obiectul sesizării este transmisă de secretarul comisiei împreună cu: 

- un exemplar al sesizării, 

- copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, după caz. 

 (2) După primirea citației, a sesizării îndreptate împotriva sa și a înscrisurilor depuse de persoana 

care a formulat sesizarea, funcționarul public poate să formuleze o întâmpinare care să cuprindă : 

- răspunsul la toate capetele de fapt și de drept ale sesizării, 

- mijloacele de probă prin care înțelege să se apere. 

 (3) Se consideră mijloace de probă înscrisurile și martorii. 

 

Art.29. Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în 

scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfășoare și în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu 

excepția termenelor stabilite pentru audiere. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

AUDIEREA 
 
Art.30. (1) Persoana care a formulat sesizarea se audiază separat de funcționarul public/persoana 

contractuală a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară. La solicitarea uneia dintre părți și cu 

acordul celeilalte, audierea se poate realiza în prezența persoanei care a formulat sesizarea și a 

funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost sesizată. 

 (2) Audierea este consemnată de secretarul comisiei într-un proces verbal distinct, care conține : 

- întrebările formulate de membrii comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să 

efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art.22; 

- răspunsurile persoanei audiate. 

 (3) Procesele-verbale de audiere sunt semnate pe fiecare pagină de toate persoanele prezente la 

audieri. Adăugările, ștersăturile sau schimbările aduse sunt semnate în același mod, sub sancțiunea de a 

nu fi luate în seamă. 

 (4) În timpul audierii persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă este 

cercetată au obligația de a propune mijloacele de probă pe care le consideră necesare. 

 (5) Dacă persoanele audiate nu vor sau nu pot să semneze, secretarul comisiei va menţiona acest 

lucru în procesul-verbal. 

 (6) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri este menționat de secretarul 

comisiei în procesul-verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării administrative. 

 (7) În procesul-verbal este consemnat în mod obligatoriu termenul până la care mijloacele de 

probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate în fața comisiei de disciplină 

sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute la art.22, dar 

nu mai târziu de termenul limită la care comisia de disciplină administrează probele. 

 (8) Termenul prevăzut la alin. precedent se comunică: 

- funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost sesizată; 

- persoanei care a formulat sesizarea. 

 
 

CAPITOLUL  IX 

ADMINISTRAREA PROBELOR 
 
Art.31. Mijloacele de probă care nu au fost solicitate conform art. 30 nu vor mai putea fi invocate în fața 

comisiei de disciplină sau a persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, în condițiile 

prevăzute la art.22. 
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Art.32. Administrarea probelor presupune analizarea probelor propuse în timpul audierii de către 

persoana care a formulat sesizarea și de către funcționarul public/persoana contractuală a cărui faptă este 

cercetată, precum și a probelor pe care comisia de disciplină le consideră necesare. 

 

Art.33. Audierea martorilor este efectuată cu respectarea prevederilor art.23.  

 

Art.34. Comisia de disciplină are obligația de a asigura accesul neîngrădit al persoanei care a formulat 

sesizarea și al funcționarului public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost sesizată la documentele 

utilizate în sau rezultate din activitatea comisiei de disciplină privind fapta sesizată ca abatere 

disciplinară. 

 

Art.35. (1) În cazul în care există indicii că funcționarul public/persoana contractuală a cărui faptă a fost 

sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, secretarul comisiei de 

disciplină întocmește un Raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui 

compartiment sau altei structuri a Primăriei și/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care 

pot influența cercetarea sau, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia. 

 (2) Raportul este înaintat de secretarul comisiei persoanei competente să aplice sancțiunea 

disciplinară funcționarului public a cărui faptă este cercetată, care are obligația de a înștiința comisia de 

disciplină, în termen de 10 zile de la data primirii raportului, asupra măsurilor dispuse. 

 

Art.36. În cazul în care sunt indicii că fapta săvârșită de funcționarul public/persoana contractuală poate 

angaja răspunderea civilă, contravențională sau penală, președintele comisiei de disciplină, în colaborare 

cu membrii acestei comisii, are obligația de a lua măsurile legale ce se impun în vederea sesizării 

organelor abilitate. 

 

 

CAPITOLUL X 

DEZBATEREA CAZULUI 
 
 

Art.37. Dezbaterea cazului este efectuată de către comisia de disciplină pe baza următoarelor 

documente: 

 procesele-verbale de ședință; 

 procesele-verbale de audiere a persoanei care a formulat sesizarea și a funcționarului 

public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară; 

 probele administrate; 

 raportul persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile 

prevăzute la art.23, dacă s-a dispus efectuarea procedurilor de cercetare administrativă. 

 

Art.38. (1) Comisia de disciplină poate propune, în urma dezbaterii cazului: 

a) aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin.3  lit.b-e  din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), în cazul în care s-a 

dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare; 

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare. 

c) La individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public/persoanei 

contractuale comisia de disciplină ține cont de: 

d) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare; 

e) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită; 

f) gradul de vinovăție; 

g) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare; 

h) conduita funcționarului public; 
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i) existența unor antecedente disciplinare ale funcționarului public/persoanei contractuale, 

care nu au fost radiate în condițiile prevăzute de lege. 

 (2) În situația în care, prin aceeași sesizare, se semnalează mai multe fapte ca abateri disciplinare 

săvârșite de același funcționar public/persoana contractuală, comisia de disciplină propune, în urma 

cercetării administrative, aplicarea unei singure sancțiuni disciplinare, cu luarea în considerare a tuturor 

abaterilor disciplinare. 

 (3) În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la 

art. 77 alin.3 lit. b-d din Legea nr.188/1999, republicată (r2), aceasta va propune și durata acestora și, 

după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv gradul profesional sau funcția în care 

urmează a se aplica sancțiunea retrogradării. 

CAPITOLUL XI 

FINALIZAREA PROCEDURII DE CERCETARE  ADMINISTRATIVĂ 
 

 

Art.39. (1) Procedura de cercetare administrativă se finalizează: 

a) la închiderea dezbaterii cazului; 

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului 

public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu 

excepția situației prevăzute la lit c), în măsura în care funcționarul public a cărui faptă a 

fost cercetată nu redobândește calitatea de funcționar public/persoana contractuală în 

această perioadă; 

c) la data decesului funcționarului public. 

 (2) În situațiile prevăzute la alin.39 lit. b) și c) sesizarea este clasată, secretarul comisiei 

întocmind un Raport care se înaintează persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de 

disciplină și care se comunică persoanei care a formulat sesizarea. 

 

Art.40. (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative 

conform prevederilor art.38 alin.1 lit.a), secretarul comisiei de disciplină întocmește un raport cu privire 

la sesizarea în cauză, care să conțină următoarele elemente: 

a) numărul și data de înregistrare ale sesizării; 

b) numele complet și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca 

abatere disciplinară, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea; 

c) numele complet și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de 

muncă și funcția deținută de aceasta; 

d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate și a circumstanțelor în care a fost săvârșită; 

e) probele administrate; 

f) propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare 

a sesizării; 

g) motivarea propunerii; 

h) numele complet și semnăturile președintelui și ale celorlalți membri ai comisiei de 

disciplină, precum și ale secretarului acesteia; 

i) data întocmirii raportului. 

 (2) Propunerea prevăzuta la art.40 alin.1 lit. f) se formulează pe baza majorității voturilor 

exprimate de membrii comisiei de disciplină. Membrul comisiei care are o altă părere își redactează și 

semnează opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. 

 (3) Raportul comisiei de disciplină este adus la cunoștința persoanei care are competența legală de 

aplicare a sancțiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public/persoanei 

contractuale a cărui faptă a fost sesizată. 
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CAPITOLUL XII 

APLICAREA ŞI CONTESTAREA SANCŢIUNII DISCIPLINARE 
 
 
Art.41. (1) În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului comisiei de disciplină, 

persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară emite actul administrativ de 

sancţionare. 

 (2) În cazul în care persoana care are competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară aplică 

o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de disciplină, aceasta are obligaţia de a motiva această 

decizie. 

 (3) Sub sancţiunea nulităţii absolute, actul administrativ de sancţionare cuprinde în mod 

obligatoriu următoarele informații: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) temeiul legal în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de comisia de 

disciplină, în situaţia prevăzută la art. 41 alin.2; 

d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată; 

e) instanţa competentă la care poate fi contestat actul administrativ prin care s-a dispus 

sancţiunea disciplinară. 

 (4) La actul administrativ de sancţionare prevăzut la art.41 alin.3. este anexat Raportul comisiei 

de disciplină, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

 (52) Actul administrativ de sancţionare este comunicat de secretarul comisiei în termen de 

maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art.41 alin.1: 

a) compartimentului de resurse umane din cadrul Primăriei; 

b) comisiei de disciplină care a elaborat şi transmis raportul; 

c) funcţionarului public/persoanei contractuale a cărui faptă a fost sesizată ca abatere 

disciplinară; 

d) persoanei care a formulat sesizarea. 

 

Art.42. Funcţionarul public/persoana contractuală nemulţumită de sancţiunea disciplinară aplicată o 

poate contesta, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competentă. 

Art.43. Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr.1344 /2007 privind 

normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

SECRETAR COMUNĂ, 

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

Privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocaţiei  

pentru susţinerea familiei în cazul unui număr de cinci titulari de dosar 

 

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 -  adeverințele privind situația absențelor unor elevi emise de Școala Gimnazială „Maria Brindea” 

din localitatea Pesac și înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.899/1 din 07.03.2018, nr. 899/10-12 

din 07.03.2018, nr.899/36-38 din 07.03.2018, nr.899/19-20 din 07.03.2018, nr.899/29 din 07.03.2018; 

- cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1193/27.03.2018 depusă de către domnul Nănău Emanuel-Călin, domiciliat în Comuna Pesac, nr.617, 

Județul Timiș; 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1196/27.03.2018 depusă de către doamna Covaci Cristina-Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.899, Județul Timiș; 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1199/27.03.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Ecaterina-Elena, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.783, Județul Timiș; 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1205/27.03.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Iasmina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, 

Județul Timiș; 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1208/27.03.2018 depusă de către domnul Ciurar Traian, domiciliat în Comuna Pesac, nr.882, în fapt la 

778/B Județul Timiș; 

 - anchetele sociale întocmite de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător 

social și înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.1194/27.03.2018, nr.1197/27.03.2018, 

nr.1200/27.03.2018, nr.1206/27.03.2018, nr.1209/27.03.2018; 

 - referatele întocmite de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.1195/27.03.2018, nr.1198/27.03.2018, nr.1201/27.03.2018, 

nr.1207/27.03.2018, 1210/27.03.2018;  

- prevederile art.6 alin.1 lit.a, art.8, art.25 alin.1-3, art.27 alin.3 și art.33 din Legea 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată (r1), 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; 

 

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 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 01.02.2018, se modifică componența familiei și cuantumul alocaţiei 

pentru susţinerea familiei în cazul unor titulari de dosar, conform Anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.  

 

 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 domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent-lucrător social din 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; 

- Reprezentanților legali ai alocaţiei de susţinere a familiei. 
 

 

 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.44 din 29.03.2018 
 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind încetarea acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

 în cazul unui număr de trei titulari de dosar 

 
 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - adeverințele privind situația absențelor unor elevi emise de acoala Gimnazială „Maria Brindea” din 

localitatea Pesac și înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.899/35 din 07.03.2018, nr.899/49 din 

07.03.2018 și nr.899/47-48 din 07.03.2018; 

 - anchetele sociale întocmite de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social 

înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.1189/27.03.2018, nr.1191/27.03.2018, nr.1203/27.03.2018; 

 - referatele întocmite de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social 

înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.1190/27.03.2018, nr.1192/27.03.2018, nr.1204/27.03.2018;  

- prevederile art.25 alin.3 și art.32 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei, republicată (r1), 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 (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D     I     S     P     U     N     E   : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.02.2018, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei în cazul 

unui număr de 3 (trei) titulari de dosar, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție.  
 

Art.2. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent-lucrător social din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 
 

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; 

- Reprezentanților legali ai alocaţiei de susţinere a familiei. 
 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.45 din 29.03.2018 

 

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 17.04.2018 

 

 

 

 

              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 17 

aprilie 2018, 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. 46 din 11.04.2018 

 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 naștere nr. 4 din 14 ianuarie 1948 al doamnei RAȚ VERONICA 
                                                   

 

 

 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. 23.044 din 05.03.2018, însoţită de actele doveditoare depuse  la 

dosar, prin care doamna TĂTAR  VERONICA (născută RAȚ), domiciliată în sat Uihei, com. Șandra, 

nr. 83, judeţul Timiş, solicită rectificarea actului de NAȘTERE nr. 4 din 14.01.1948, privind pe RAȚ  

VERONICA, în sensul că la rubrica date “Numele tatălui” a fost scris greșit “RAȚ” corect fiind  

“RAȚIU” și la rubrica date privind  ,,Prenumele mamei” a fost scris greşit ,,CORNELIA”, corect fiind 

,,ELENA” aşa cum rezultă din actele de stare civilă anexate; 
- prevederile actului de naștere  nr. 4  din 14  ianuarie  1948 privind pe RAȚ  VERONICA; 

- referatul nr. 23.044 din 22 martie 2018, 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. 9539/R/04.04.2018, înregistrată la SPCLEP Pesac-Starea Civilă sub nr. 

23.074/11.04.2018; 

- 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. 4 din 14 ianuarie 1948 al numitei RAȚ  

VERONICA, fiica lui TRAIAN și a CORNELIA, născută la data de 12 ianuarie 1948,  în localitatea 

PESAC, județul TIMIȘ, în sensul că la rubrica “Numele tatălui” să se treacă „RAȚIU” în loc de 

„RAȚ”, cum din eroare s-a trecut și la rubrica ,,Prenumele mamei” să se treacă ,,ELENA” în loc de 

„CORNELIA”, 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 Tătar Veronica. 

 

            PRIMAR,                       AVIZAT  

     TOMA CORNEL                                                                        Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  

  

Nr. 47 din 11.04.2018 

 

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 plății ajutorului social pentru doamna Colompar Nicoleta-Laura 

 

 

 

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

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1454/17.04.2018 și depusă de doamna 

Colompar Nicoleta-Laura prin care aceasta arată că s-a angajat al S.C. ZOPPAS INDUSTRIES 

ROMANIA S.R.L. Sânnicolau Mare, având un salar de încadrare de 2.000 lei; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1455/17.04.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1456 din 17.04.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, având calitatea de referent III asistent - lucrător social în cadrul Primăriei Comunei 

Pesac; 

 - prevederile art.14, art.20 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 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 (1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E    : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.05.2018, încetează plata ajutorului social în cuantum de 527 lei 

pentru doamna Colompar Nicoleta-Laura, în calitate de titular, având CNP 2820502352308, domiciliată 

în Comuna Pesac, nr.841, Județul Timiș, întrucât titulara dosarului s-a angajat. 

Art.2. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării pe calea 

contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul 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; 

- Celei  în cauză. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 48 din 17.04.2018 

 

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 26.04.2018 

 

 

 

 

              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 

26.04.2018, 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. 49 din 26.04.2018 

 

 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 alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Colompar Viana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.1671/03.05.2018 depusă de către doamna Colompar Viana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.895A, 

Judeţul Timiş; 

 - ancheta socială întocmită de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător 

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1672/03.05.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 1673/03.05.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9 – 18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, 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 şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P   U   N   E  : 
 

 

Art.1. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Colompar 

Viana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.895A, Judeţul Timiş, având CNP 2990927350091. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 164 lei/lună, 

începând cu data de 01.06.2018. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face prin  mandat poștal, de către Agenţia 

Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4 Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-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 pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.50 din 03.05.2018 

 

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 domnului Gane Petru 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1678 din data de 03.05.2018 depusă de 

domnul Gane Petru; 

 -  ancheta – socială înregistrată sub nr.1679 din data de 03.05.2018 întocmită de domnul Nedin 

Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

-  referatul înregistrat sub nr.1680 din 03.05.2018 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 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 01.06.2018, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei în 

cuantum de 75 lei pentru titularul dosarului Gane Petru, având CNP 1760518353955, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.823, 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 legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios 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.51 din 03.05.2018 

 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 Olariu Nadia-Ecaterina 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1681 din data de 03.05.2018 depusă de 

doamna Olariu Nadia-Ecaterina; 

 -  ancheta – socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1682 din data de 03.05.2018 

întocmită de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac;  

-  referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1683 din 03.05.2018 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 01.06.2018, încetează plata alocaţiei pentru susţinerea familiei în 

cuantum de 107 lei, pentru titulara dosarului Olariu Nadia-Ecaterina, având CNP 2770519353966, 

domiciliată în Comuna Pesac, nr.551, 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 legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios 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. 52 din 03.05.2018 

 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 plății ajutorului social pentru doamna Novac Emilia 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1791/11.05.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1792 din 11.05.2018 întocmit de 

domnul Nedin Vasile-Petru, având calitatea de referent III asistent - lucrător social la Primăria 

Comunei Pesac; 

- adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș nr.10110/04.05.2018, înregistrată la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.1745/09.05.2018; 

 - prevederile art.14, art.20 și art.30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 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 (1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E    : 

 
Art.1. Începând cu data de 01.04.2018, încetează plata ajutorului social în cuantum de 442 lei 

pentru doamna Novac Emilia, în calitate de titular, având CNP 2610610353943, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.782, Județul Timiș, întrucât numiții Lăcătuș Traian și Novac Sandu-Francisc, 

membri ai familieie, în calitate de beneficiari, figurează ca fiind angajați ai S.C. IHM TOTAL 

CONSUTL S.R.L., cu contract individual de muncă încheiat la data de 28.03.2018 și îneceperea 

activității cu data de 29.03.2018. 

Art.2. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării pe calea 

contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziție 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; 

- Celei  în cauză. 
 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.53 din 11.05.2018 

 

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 
 

referitoare la modificarea Anexei nr.1 a Dispoziției nr.44/29.03.2018 privind modificarea componenței 

familiei și a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei în cazul unui număr de cinci titulari de 

dosar 

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - prevederile Dispoziției nr.44/29.03.2018 privind modificarea componenței familiei și a cuantumului 

alocaţiei pentru susţinerea familiei în cazul unui număr de cinci titulari de dosar; 

- referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1803/11.05.2018;  

- prevederile art.6 alin.1 lit.a, art.8, art.25 alin.1-3, art.27 alin.3 și art.33 din Legea nr.277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată (r1), 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 (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E   : 

 
 Art.1. Începând cu data de 01.02.2018, se modifică Anexa nr.1 a Dispoziției nr.44/29.03.2018 

privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei în cazul unui 

număr de cinci titulari de dosar, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.  

 Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.44/29.03.2018 rămân nemodificate.  

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III 

asistent-lucrător social din 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; 

- Reprezentanților legali ai alocaţiei de susţinere a familiei. 
 

 

             PRIMAR,                                               AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.54 din 11.05.2018 

 

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.1723/07.05.2018 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.157/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 2018, în perioada 16.05.2018 – 18.05.2018, 

inclusiv. 

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

atribuţiile doamnei Dumitraş Angelica pentru perioada în care aceasta din urmă se află în concediul 

legal de odihnă. 

 Art.3. Prezenta dispoziție 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; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici nominalizați la art.1-2 din 

dispoziție; 

- Celei în cauză. 

                                        
                       PRIMAR,                                   AVIZAT  

                 TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună, 

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

Nr. 55 din 11.05.2018 

 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 Vichente Lavinia-Claudia, având funcția de asistent personal 

 
 

 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- cererea înregistrată sub nr. 1966/22.05.2018 la Primăria Comunei Pesac și depusă de doamna 

Vichente Lavinia-Claudia, având funcția de asistent personal; 

- referatul înregistrat la Primăriei Comunei Pesac sub nr.1968/22.05.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- contractul individual de muncă pe perioadă determinată încheiat între doamna Vichente 

Lavinia-Claudia și Primăria Comunei Pesac, contract înregistrat la Primăria Comunei Pesac în registrul 

general de evidență a salariaților sub nr.374/31.01.2017, precum și actul adițional nr.1/09.01.2018 la 

contractul de muncă; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.35/04.01.2018 emis de Consiliul Județean 

Timiș - Comisia pentru Protecția Copilului; 

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

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

- prevederile art.81 alin.1 și alin.7 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 23.05.2018, încetează contractul individual de muncă înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.374/31.01.2017 privind pe doamna Vichente Lavinia-Claudia, în 

calitate de asistent personal pentru copilul cu handicap grav Vichente Ruben-Daniel, domiciliată în 

Comuna Pesac, nr.518, Județul Timiș, având CNP 2760523353959. Motivul încetării contractului 

individual de muncă este demisia angajatei din motive medicale. 

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 Vichente Lavinia-Claudia, mama minorului Vichente Ruben-Daniel. 
 

                       PRIMAR,                  AVIZAT  

                TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună,  

                                                                                                          DUMITRAȘ ANGELICA  

 

Nr.56 din 22.05.2018 

 

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 domnului Vichente Adrian pentru copilul cu 

handicap grav Vichente Ruben-Daniel 

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1967 din 22.05.2018 depusă de domnul Vichente 

Adrian, domiciliat în Comuna Pesac, nr.518, Judeţul Timiş, prin care solicită angajarea sa în funcţia de asistent 

personal pentru copilul său cu handicap grav Vichente Ruben-Daniel, având același domiciliu; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1969 din 22.05.2018 întocmită de 

domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent–lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- referatul nr.1971 din 22.05.2018 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.35/04.01.2018 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 23.05.2018, se angajează în funcţia de asistent personal domnul Vichente 

Adrian, cu domiciliul în Comuna Pesac, nr.518, Judeţul Timiş, având CNP 1791026353944, pentru copilul cu 

handicap grav Vichente Ruben-Daniel, având CNP 5110111350030. 

            Art.2. Domnul Vichente Adrian se angajează cu o normă întreagă, cu un program de 8 ore/zi, prin 

contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată (23.05.2018 – 04.01.2020), 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; 

- Doamnei Dumitraş Angelica, responsabil REVISAL; 

- Celei în cauză. 
 

           PRIMAR,                      AVIZAT  

         TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună, 

                                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.57 din 22.05.2018 

 

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 actualizarea statului de funcţii al asistenţilor personali încadraţi la nivelul  

Primăriei Comunei Pesac, care se aplică începând cu data de 23.05.2018 
 

 

 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.56/22.05.2018 privind încetarea contractului 

individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și doamna Vichente Lavinia-Claudia, având funcția de 

asistent personal; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.57/22.05.2018 privind angajarea în funcţia de 

asistent personal al domnului Vichente Adrian pentru copilul cu handicap grav Vichente Ruben-Daniel; 

- 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 23.05.2018, 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.58 din 22.05.2018 

 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.58/22.05.2018 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
care se aplică începând cu data de 23.05.2018 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. COMAN Verginica 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

5. DAN Diana-Rodica (fostă Bleban) 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

6. DRĂGAN Anghelina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

7. DRĂGOI  Petru 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

8. JIVAN Ioan-Milente 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

9. MERA Costică 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

10. MUNTEANU Sofia 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 
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11. PĂUN Mihaela 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

12. PINTEA Ioan 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 5 1.900 

13. RĂMNEANȚU Floare 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 1 1.900 

14. ROGOJINARU Nicoleta-Augustina 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 3 1.900 

15. SIMEON Violeta-Nicoleta 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

16. STANCIU Elena 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

17. STEFAN Ana-Maria 

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

18. STOICAN Constantin 

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

19. ȘTRANGO Ana   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

20. TÖRÖK Mihaela  

 

M Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 2 1.900 

21. VICHENTE Adrian   

 

G Asistent personal - gradaţie corespunzătoare 0 1.900 

22. 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 convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 29.05.2018 

 

 

 

 

              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 29 mai 

2018, 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 actualizarea statului de funcţii al Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

care se aplică începând cu data de 01.06.2018 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere 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 Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr. 104 din 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 contractului de finanțare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.3239/18.09.2017 și înregistrat la M.A.D.R. - AFIR sub nr. C 0720EN00011653700333/15.09.2017 

pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală pe baza Cererii de finanțare nr. F0720EN00011653700333 de către Autoritatea 

Contractantă – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România din cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru implementarea Proiectului: ”Construire grădiniță cu 

program prelungit, comuna Pesac”; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr. 104 din 30.12.2016 privind 

constituirea echipei de proiect pentru implementarea Proiectului: ”Construire grădiniță cu program 

prelungit, comuna Pesac”; 

- prevederile art.4 alin.1 și art.6 lit.b din H.G. nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe 

baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte 

finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.47/29.05.2018 privind 

modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.27/27.02.2018 privind 

actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP 

Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 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 O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
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- 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 01.06.2018 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; 

- Responsabilului CFP din cadrul instituției; 

- 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.60/30.05.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.06.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017 cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.846/2017, H.C.L. Pesac nr.27/27.02.2018 și 

H.G. nr.325/2018 

 

 

 

 

 

 

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. 

20% 

Total venit 

lunar 

1. TOMA 

Cornel 

Primar FDP S 4,00 7.600 1.520 9.120 

2. LUNGU 

Mihail  

Viceprimar FDP M 3,00 5.700 1.140 6.840 

 
 

 

 

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. 30% 

Total venit 

lunar 

3. DUMITRAȘ  

Angelica 

Secretar al unității 

administrativ-

teritoriale 

FPC S - 5.699 - 5.699 - 1.710 7.409 
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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.30% 

Total 

venit 

lunar 

4. TRIFA  

Liliana-Nicoleta 

Inspector I 

principal 
FPE S 5 4.000 22,5%  

(900 lei) 

4.900 490 1.470 6.860 

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.30% 

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.30% 

Total 

venit 

lunar 

9. DADA  

Stefania-Aurelia 

Inspector I 

superior 
FPE S 3 4.400 17,5%  

(770 lei) 

5.170 517 1.551 7.238 
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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.30% 

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.30% 

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 

14. VACANT Șofer  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.30% 

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 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.30% 

Total 

venit 

lunar 

16. FANU 

Mărioara-Anișoara 

Referent II FCE M 3 2.120 20% 

(424 lei) 

2.544 - - 2.544 

 

 

 

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.30% 

Total 

venit 

lunar 

17. 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.30% 

Total 

venit 

lunar 

18. 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.30% 

Total 

venit 

lunar 

19. 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 

20. 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.30% 

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: 23 (20 Primăria Pesac + 3 SPCLEP Pesac) 

          - Funcţii de demnitate publică: 2 

          - Funcţii publice de conducere: 1 

          - Funcţii publice de execuţie: 13 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 7   

 

 

 

 

 
 PRIMAR,                  INSPECTOR I PRINCIPAL,                                     SECRETAR, 

         TOMA CORNEL                   TRIFA LILIANA-NICOLETA                            DUMITRAŞ ANGELICA                                                                              
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	Privind modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei
	titularei de dosar Novac Mihaela
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	Privind modificarea componenței familiei, precum și a cuantumului ajutorului social privind pe titulara Novac Mihaela
	- cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.   5/18.01.2018 depusă de către doamna Novac Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.783A, Judeţul Timiş;
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	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\13. Disp. încetare VMG Miucin Maria.docx
	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\16. Disp.încetare indemn. GRAURE-2018.docx
	privind  încetarea de drept a indemnizației lunare acordate,
	conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Graure Mihai

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\18. Disp. modif.cuantum VMG+compon.fam-COVACI Cristina.docx
	Privind modificarea componenței familiei, precum și a cuantumului ajutorului social privind pe titulara Covaci Cristina Mihaela
	- cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.   2/09.02.2018 depusă de către doamna Covaci Cristina Mihaela, domiciliată în Comuna Pesac, nr.899, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\19. Disp.modif.cuantum ASF+compon.fam-COVACI.docx
	Privind modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei
	titularei de dosar Covaci Cristina Mihaela
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\20. Dispo modif. cuantum VMG +compon.fam-Lăcătuș Iasmina.docx
	Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor social privind pe titulara Lăcătuș Iasmina
	- cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.575/16.02.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Iasmina, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\21. Disp. modif.   compon.fam. ASF-Lacatus Iasmina.docx
	Privind modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei
	titularei de dosar Lăcătuș Iasmina
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.94/2012 privind completarea Dispoziției nr.198/2009 privind stabilirea Procedurilor operaţionale ale controlului intern şi a Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, în cadrul ...
	- prevederile art.1, art.3-5 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
	- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.400/2015 pentru a probarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
	- prevederile Ordinului Administrație Publică nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile...
	- prevederile art.65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\22.4. Anexa 4 - Regulam. EGR.doc
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\25. Echipa proiect - gradinita PP   -2018.doc
	Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează echipa de proiect nominalizată la art.1 al prezentei dispoziții.
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea persoanei vârstnice Grozav Nicolae, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.764/27.02.2018;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.765/27.02.2018 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.401717 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1683), având nr.Top: 732-733/b, reprezentând casa cu nr. vechi 152 și nr. nou 136 din Comuna Pesac și teren intravilan în suprafa...
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	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	Având în vedere următoarele:
	- cererea persoanelor vârstnice Grozav Nicolae și Grozav Paraschiva, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.762/27.02.2018;
	- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.763/27.02.2018 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 casei cu nr.vechi 179 și nr. nou 170 înscrise în C.F. nr.401715 Pesac (Nr. C.F. vechi: 1400), având nr.Top: 657-658, drept de proprietate dobândit prin Convenție, conform act nr.8/03.01.198...
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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 01.03.2018,
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	D  I  S  P  U  N  E :
	Art.2. Se aprobă „Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal” (Anexa nr.1 la Precizările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă).
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	AVIZAT,
	P L A N U L
	DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
	SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
	ÎN ANUL 2018
	C U P R I N S
	V. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă
	IX. Asigurarea logistică şi financiară
	Măsuri organizatorice :
	TERMEN: permanent
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\29.5.Anexa nr.4 Evidenta participarii la activitatile de pregatire_2018.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\29.6.Anexa nr.4.1 Furnizori de formare profesionala 2018.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\29.7.Anexa nr.5 TEMATICA SVSU 2018.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\30. Disp. Plan formare profesională-2018.doc
	D  I  S  P  U  N  E :
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	D  I  S  P  U  N  E :
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	ANEXA Nr.2
	La Dispoziția Nr.32/09.03.2018
	/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 : __________/____________.2018
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\32.4.Anexă la PV.docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\33. Disp. încetare indemn. OPRIȘ MARIA-2018.docx
	privind  încetarea de drept a indemnizației lunare acordate,
	conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Opriș Maria

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\34. Disp. incetare CIM Carțiș.docx
	Privind  încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între
	Comuna Pesac și domnul Carțiș Gheorghe, având funcția de asistent personal
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	- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.34/19.03.2018 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat între Comuna Pesac și domnul Carțiș Gheorghe, având funcția de asistent personal;
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	STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL
	care se aplică începând cu data de 12.03.2018 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


	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\37. Acord. vechime FANU A. -01.04.2017- gr.4.doc
	Art.3. Cu aceeaşi dată, se revocă orice alte prevederi contrare.

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\38. Disp.actualiz. stat fcț. 01.04.2018-primărie.doc
	- 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 01.04.2018,
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\40. Disp. delegare semnătură Adev.atestat PRODUCĂTOR-2018.doc
	D  I  S  P  U  N  E :

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\41. Disp. încetare VMG Radu Vioara.docx
	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\42. Disp. reluare vmg NOVAC EMILIA.docx
	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	- cererea-declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1181/27.03.2018 depusă de doamna Novac Emilia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.782, Judeţul Timiş;
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	ROMÂNIA                                                                                                Anexa Nr. 1
	JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziția Nr.43/27.03.2018

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\44. Modificare cuantum  ASF+componenta fam..docx
	Privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocaţiei
	pentru susţinerea familiei în cazul unui număr de cinci titulari de dosar
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\45. Dispo incetare ASF.docx
	Privind încetarea acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei
	în cazul unui număr de trei titulari de dosar
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\47. Dispo. rectific. act N -  RAT   VERONICA.doc
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\48. Disp. încetare VMG Colompar Nicoleta.docx
	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\49. Disp.convoc. ŞED.EXTRAORDINARĂ C.L..docx
	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\50. Disp. acordare ASF - COLOMPAR VIANA.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
	- cererea-declaraţie pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.1671/03.05.2018 depusă de către doamna Colompar Viana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.895A, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\51. Disp. incetare ASF  GANE.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;

	C:\Users\SECRETAR\Desktop\ANGI - 13.02.2018\12. DISPOZIŢII\0. DISPOZIȚII\3. DISPOZIȚII 2018\52. Disp. incetare ASF  Olariu.docx
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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	D I S P O Z I Ţ I A
	Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş;
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