
 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Buta Titiana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

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

nr.3509/24.09.2018 depusă de către doamna Buta Titiana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.768, 

Judeţul Timiş; 

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

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3510/24.09.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3511/24.09.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9 – 18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, 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. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Buta 

Titiana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.768, Judeţul Timiş, având CNP 2910210352305. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 164 lei/lună, 

începând cu data de 01.10.2018. 

           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 încredințează 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. 105 din 24.09.2018 

 

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 

 

 

 



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 :3511/24.09.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10 - 18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

OCTOMBRIE a anului 2018, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. BUTA TITIANA 2910210352305 Pesac  
nr.768 

4/24.09.2018 164 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Lăcătuș Ana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

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

nr.3526/25.09.2018 depusă de către doamna Lăcătuș Ana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.778, 

Judeţul Timiş; 

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

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3527/25.09.2018; 

 - referatul întocmit de către domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social și 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3528/25.09.2018; 

- prevederile art.1, art.2, art.5, art.9-18 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, 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. Se aprobă acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei doamnei Lăcătuș 

Ana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.778, Judeţul Timiş, având CNP 2770909353949. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 246 lei/lună, 

începând cu data de 01.10.2018. 

           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 încredințează 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. 106 din 25.09.2018 

 

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 

 

 

 



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 :3528/25.09.2018 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 
 

Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent - lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în conformitate cu prevederile 

art.1,art.2,art.5,art.10 - 18 din Legea nr.277/24.12.2010 privind alocaţia pentru sustinerea 

familiei, propun ACORDAREA alocaţiei pentru sustinerea familiei, începând cu luna 

OCTOMBRIE a anului 2018, a unui număr de 1 dosar după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

beneficiarului al ASF 

CNP Adresa Nr.dosar al 

ASF 

 

Suma 

-lei- 

1. LĂCĂTUȘ ANA 2770909353949 Pesac  
nr.778 

5/25.09.2018 246 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



1 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 498 situat pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș  

 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Luând în considerare prevederile dispoziției primarului comunei Pesac nr. 18/26.02.2014 

privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 

European din data de 25.05.2014, coroborate cu prevederile Dispoziției nr.77/25.07.2018 privind 

actualizarea delimitării Secţiilor de votare nr. 496 și 497 situate pe raza Comunei Pesac, emisă de 

Primarul Comunei Pesac; 

 Având în vedere referatul nr. 3555/26.09.2018 prezentat de secretarul Comunei Pesac din care 

rezultă faptul că sediul Secției de votare nr. 498 (cod secţie 37-498) de pe raza Comunei Pesac, 

Județul Timiș, amplasat în incinta Căminului Cultural Pesac, nr. 355, județul Timiș nu mai 

îndeplinește condițiile prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.44/2016 privind 

setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de 

votare, precum şi dotarea minimală a acestora, întrucât urmează a se realiza lucrări de renovare a 

clădirii respective, conform contractului de lucrări nr. 3504/21.09.2018, fiind imposibilă organizarea 

unui proces electoral în această clădire, aspecte care fac necesară schimbarea sediului secției de 

votare nr. 498, cod secție 37-498, la Biblioteca Comunală Pesac, care are adresa de corespondență: 

Comuna Pesac, nr.355/9, nr.ap.9, Județul Timiș și care se află în proprietatea publică a Comunei 

Pesac, fiind înscris în C.F. nr. 400011-C1-U6 Pesac, având nr. Cad.: 300023-C1-U9;  

Ținând seama de faptul că imobilul Bibliotecii Comunale Pesac poate asigura condiții și dotări 

de o calitate superioară celor existente în actualul sediu (clădirea a fost renovată integral și are 

inclusiv rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități); 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a și b și art.7 din Metodologia de avizare a 

actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin 

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2017; 

Ținând cont de prevederile art. II alin.6 din O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru 

unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea 

Constituției; 

Decizia Curții Constituționale nr. 539/2018 asupra constituționalității Legii de revizuire a 

Constituției României;  

Potrivit prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (5) şi art. 22 alin. (1) din Legea 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de 

condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, 

precum și dotarea minimală a acestora; 

Ținând cont de avizul pozitiv al Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Timiș nr. 

691111/19.09.2018, înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3488/20.09.2018; 

Ținând seama de avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente nr. 12706/29.09.2018, 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 3595/01.10.2018; 

În temeiul art. 63 alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 68 și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,  

 

D I S P U N E: 
 

            Art.1. Se schimbă sediul Secţiei de votare nr. 498, cod secție 37-498 de la Căminul Cultural 

Pesac, sat Pesac, nr. 355, județul Timiș, la Biblioteca Comunală Pesac, sat Pesac, nr. 355/9, ap. 9, 

județul Timiș, imobil care se află în proprietatea publică a Comunei Pesac, fiind înscris în C.F. nr. 

400011-C1-U6 Pesac, având nr. Cad.: 300023-C1-U9, întrucât urmează a se realiza lucrări de 

renovare a clădirii Căminului Cultural Pesac, fiind imposibilă organizarea unui proces electoral în 

aceasta, iar în noul sediu se pot asigura condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în 

sediul anterior. 

 

Art.2. Noul sediu al secţiei de votare nr. 498, cod secție 37-498, situat la Biblioteca Comunală 

Pesac, sat Pesac, nr. 355/9, ap.9, se încadrează în criteriile prevăzute de art. 21 alin. 5) din Legea nr. 

208/2015. 

 

Art.3. La secţia de votare nr. 498, cod secție 37-498 delimitările nu se modifică. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele desemnate să 

efectueze operațiuni în Registrul electoral al Comunei Pesac. 

 

Art.5. Prezenta dispoziţie se va comunica: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Autorităţii Electorale Permanente – Biroul Județean Timiș; 

- Persoanelor desemnate să efectueze operațiuni în Registrul electoral al comunei 

Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză; 

- Atenției publice, prin afişare la sediul instituţiei.  

 

 

              PRIMAR,                           AVIZAT 

             TOMA  CORNEL                                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                                  DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 107 din 01.10.2018 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în vederea desfăşurării  

Referendumului național pentru revizuirea Constituției României organizat în perioada  

6-7 octombrie 2018 

 
 Primarul  Comunei  Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- Decizia Curții Constituționale nr.539/2018 asupra constituționalității Legii de revizuire a 

Constituției României; 

- prevederile art.15 alin.1 lit.a din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.79 și art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 

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

modificările şi completările ulterioare;  

- O.U.G. nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea 

și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare 

a referendumului național pentru revizuirea Constituției;  

- H.G. nr.743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național 

pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; 

- H.G. nr.744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a 

cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru 

revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018; 

            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 stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării 

Referendumului național pentru revizuirea Constituției României organizat în perioada 6-7 

octombrie 2018, după cum urmează:  

                               - panoul din faţa Primăriei Comunei Pesac. 

      Art.2. Locurile pentru afişaj electoral privind desfăşurarea Referendumului național pentru 

revizuirea Constituției României organizat în perioada 6-7 octombrie 2018 se stabilesc şi la sediile 

şi punctele de lucru ale persoanelor juridice din Comuna Pesac, cu acceptul acestora. 

            Art.3.  Prezenta se comunică : 

- Istituţiei Prefectului - Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Postului de Poliţie Pesac; 

- Atenției publice, prin afişare la sediul instituţiei.  

 

             PRIMAR,                AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună, 

                                                                        DUMITRAŞ ANGELICA  

 

Nr. 108 din 01.10.2018 

 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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1 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
                                

privind numirea în funcţia publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în 

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

perioadă nedeterminată, a doamnei MLADENOV GABRIELA 

                                     

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

-  Raportul final al concursului organizat în data de 17.10.2018 întocmit de Comisia de 

concurs din care rezultă că, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector I debutant 

(evidenţa persoanelor) în cadrul Compartimentului Evidenţa persoanelor al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, a fost declarat admis candidatul 

Mladenov Gabriela; 

- propunerea de numire a candidatului declarat admis în funcția publică de execuție de 

inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Compartimentului Evidenţa persoanelor al 

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

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3850/19.10.2018; 

- prevederile art.62 alin.3-7 și art.107 alin.2 lit.a din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

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

- prevederile art.76-85 și art.103-104 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.9-11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea  personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1-2 din H.G. nr.846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată; 

            În temeiul art.63 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, doamna MLADENOV GABRIELA se numește în 

funcţia publică de execuție inspector I debutant (evidența persoanelor) în cadrul 

Compartimentului Evidenţa persoanelor al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, cu un salar lunar de încadrare de 

2.450 lei. 

 

Art.2. Atribuţiile de serviciu vor fi cuprinse în fişa postului care i se va înmâna angajatului 

pe bază de semnătură. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.3. (1) Perioada de stagiu pentru funcționarul public din clasa I Mladenov Gabriela este 

de 12 luni, perioadă calculată de la data numirii sale ca funcționar public debutant și data numirii 

ca funcționar public definitiv, potrivit legii. 

           (2) Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcționarului public debutant se va 

desfășura sub îndrumarea funcționarului public definitiv, Miloș Monica, inspector I principal în 

cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac, aceasta din urmă fiind denumită și îndrumător. 

              (3) Doamna Miloș Monica desemnată ca îndrumător trebuie să cunoască și să se 

actualizeze cu legislația potrivit căreia își desfășoară activitatea S.P.C.L.E.P. Pesac în care este 

numit și funcționarul public debutant Mladenov Gabriela. 

           (4) Îndrumătorul are atribuțiile prevăzute în art.85 din H.G. nr.611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

           (5) Funcționarul public debutant are drepturile și îndatoririle specifice menționate în 

art.103-104 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează domnul Toma 

Cornel – primar al Comunei Pesac, doamna Dumitraș Angelica – secretar al Comunei Pesac și 

responsabil REVISAL, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, precum și persoanele nominalizate la art.1 și 3 din dispoziție. 

 

Art.5. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Doamnei Mladenov Gabriela, inspector I debutant (evidența persoanelor) în 

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

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

- Doamnei Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac și responsabil 

aplicaţie REVISAL; 

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

Primăriei Comunei Pesac;  

- A.N.F.P. București; 

- D.E.P. Timiș; 

- Responsabil CFP; 

- La dosarul profesional al celor în cauză. 

 

 

 

             PRIMAR,                        AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                       Secretar comună, 

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

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

care se aplică începând cu data de 01.11.2018 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

doamnei MLADENOV GABRIELA; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pesac nr.61/30.07.2018 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; 

- 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 01.11.2018 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. Cu aceeași dată, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare acesteia. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează domnul Toma Cornel, primarul 

Comunei Pesac, doamna Dumitraș Angelica, secretar comună și responsabil aplicație REVISAL, 

precum 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.110/19.10.2018 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII NOMINAL 
privind personalul din cadrul  Primăriei Comunei Pesac, precum şi al SPCLEP Pesac, începând cu data de 01.11.2018, 

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, 

H.C.L. Pesac nr.47/29.05.2018, H.C.L. Pesac nr.61/30.07.2018, Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr.60/30.05.2018 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 

 

 

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 

 



3 

 

 

 

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 

 

 

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 
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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) 

– numire pe 

perioadă 

nedeterminată   
(suspendare raport de 

serviciu începând cu 

data de 08.08.2018 – 

concediu pentru creștere 

copil până la vârsta de 2 

ani) 
 

Inspector I 

principal 
(Coordonator 

serviciu) 

FPE S 2 3.070 12,5% 

(384 lei) 

3.454 - - 3.454 

2. MLADENOV 

Gabriela 

Inspector I 

debutant 
FPE S 0 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: 12 

          - Funcţii contractuale de execuţie: 8   

 

 

 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 desemnarea persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal la nivelul  

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

 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Luând în considerare următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3859/19.10.2018 întocmit de doamna 

Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac, prin care propune emiterea unei dispoziții pentru 

desemnarea unei persoane care să răspundă de protecţia datelor cu caracter personal la nivelul 

primăriei și al serviciilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei 

Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.71/31.03.2015 privind desemnarea 

persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.82/02.08.2018 privind numirea 

doamnei Miloș Monica în funcţia de coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a 

doamnei Mladenov Gabriela; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.15/15.03.2011 privind înfiinţarea 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Pesac; 

- prevederile Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- prevederile art.10 alin.2-3 și altele din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor); 

- prevederile Deciziei nr.99/2018 emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu 

caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 

 

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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- Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

- faptul că doamna Miloș Monica, inspector I principal în cadrul Compartimentului Stare 

Civilă al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac, îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de lege pentru a fi desemnată ca persoană responsabilă de protecția datelor cu caracter 

personal; 

În conformitate cu prevederile art.63, ale art.65 şi art.68 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
 

Art.1. (1) Începând cu data de 01.11.2018, se desemnează doamna Miloș Monica – inspector, 

clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Stare Civilă din cadrul Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, Județul Timiș, ca persoană 

responsabilă la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor al Comunei Pesac, Județul Timiș, de protecția datelor cu caracter personal, în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu și care va duce la îndeplinire obligaţiile stabilite de legislaţia 

aplicabilă protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv obligațiile prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr.2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor). 

                       (2)  Responsabilul cu protecţia datelor are cel puţin următoarele sarcini:  

a) informarea şi consilierea operatorului sau a persoanei împuternicite de 

operator, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la 

obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr.2016/679 şi al altor 

dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor; 

b) monitorizarea respectării Regulamentului (UE) nr.2016/679, a altor dispoziţii 

de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a 

politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce 

priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea 

responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului 

implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;  

c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului 

asupra protecţiei datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate 

cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.2016/679;  

d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;  

e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la 

articolul 36 din Regulamentul (UE) nr.2016/679, precum şi, dacă este cazul, 

consultarea cu privire la orice altă chestiune.  

          (3)  În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod 

corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de 

aplicare, contextul şi scopurile prelucrării și are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile dreptului Uniunii Europene sau ale 

dreptului intern, fiind direct responsabil în faţa conducerii instituției pentru realizarea acestor atribuţii. 

 

Art.2. Se desemnează ca înlocuitor al persoanei responsabile de protecţia datelor cu caracter 

personal, în perioada în care aceasta din urmă nu se află în instituţie din diverse motive (concediu de 

odihnă, concediu medical, cursuri de perfecţionare etc.), doamna Mladenov Gabriela, inspector, 
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clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac. 

 

Art.3. Noile atribuţii de serviciu vor fi cuprinse în fişa postului persoanelor nominalizate la 

art.1-2, urmând a fi înmânate celor în cauză pe bază de semnătură. 

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a noilor atribuții se încredinţează persoanele prevăzute la 

art.1-2 din prezenta dispoziţie. 

 

Art.5. Cu data prezentei dispoziţii, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului Comunei 

Pesac sub nr.71/31.03.2015, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal; 

- Doamnei Miloș Monica; 

- Doamnei Mladenov Gabriela; 

- Doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta; 

- Personalului angajat din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

- Personalului angajat din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj, atenţiei publice. 

 

 

 

 
 

             PRIMAR,                       AVIZAT  

      TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.111 din 19.10.2018 



R O  M  Â  N  I  A 

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

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

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

Nr. înregistrare : 3859 / 19.10.2018 

 
                                                

R E F E R A T 
                                                                                    SE APROBĂ 

                                                                                    PRIMAR,                                      

                                                                                      Toma Cornel 

 

            

Subsemnata Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac, având în vedere următoarele: 
 

- faptul că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.503 din 19.06.2018 a fost publicată 

Legea nr.129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Legea nr.677/2001 fiind abrogată de 

art.V, alin.1, din Legea nr.129/2018, începând cu data de 25.05.2018; 

- prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată prin Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016; 

- prin Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.71/31.03.2015 privind desemnarea persoanei 

responsabile de protecția datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidență a Persoanelor al Comunei Pesac, Județul Timiș, a fost desemnată doamna Lezeu 

Anișoara-Nicoleta persoană responsabilă de protecţia datelor cu caracter personal în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, aceasta aflându-se însă, începând cu data de 08.08.2018, în concediu pentru 

creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani; 

- prin Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.82/02.08.2018 a fost numită în funcţia de 

coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Pesac 

doamna MILOȘ MONICA; 

- prin Dispoziţia Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 a fost numită în funcţia publică de 

execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, doamna MLADENOV 

GABRIELA; 

vă solicit respectuos emiterea unei dispoziţii cu privire la desemnarea persoanelor mai sus 

menționate ca persoane responsabile de protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Pesac, 

conform prevederilor legale aflate în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi 

încetarea aplicabilității oricăror dispoziţii contrare.  

Cu deosebit respect,  

 

SECRETAR COMUNĂ,  

Dumitraș Angelica 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind desemnarea doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac, ca și 

persoană responsabilă cu semnalările SINS/SIS la nivelul SPCLEP Pesac  

 

 

 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.82/02.08.2018 privind numirea doamnei 

Miloș Monica în funcţia de coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 privind numirea în funcţia 

publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a doamnei 

Mladenov Gabriela; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile Legii nr.141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului 

Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, 

republicată (r1); 

- prevederile H.G. nr.966/2010 privind drepturile de acces al autorităților publice române la 

Sistemul Informatic Național de Semnalări, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile OMAI nr.212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitatile autoritatilor 

nationale competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor aferente semnalarilor din 

Sistemul Informatic National de Semnalari sau Sistemul de Informatii Schengen, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului (CE) nr.1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a 

doua generație (SIS II); 

- prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români,  republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1375/2006 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 

români, cu modificările și completările ulterioare;  

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

Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

       Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, doamna Miloș Monica, inspector, clasa I, gradul 

profesional principal în cadrul SPCLEP Pesac, este desemnată ca și persoană responsabilă cu 

semnalările SINS/SIS la nivelul SPCLEP Pesac. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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  Art.2. Se desemnează ca înlocuitoare a doamnei Miloș Monica în cazul absenţei acesteia 

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

Mladenov Gabriela, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul SPCLEP Pesac. 

 

Art.3. Cu aceeași dată, se modifică corespunzător fișele postului pentru persoanele nominalizate 

la art.1-2 cu privire la atribuțiile de responsabil SINS/SIS. Fișele postului vor fi comunicate 

funcționarilor publici în cauză pe bază de semnătură. 

 

            Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează persoanele nominalizate la art.1-2. 

 

Art.5. Cu data prezentei dispoziţii, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului Comunei 

Pesac sub nr.165/04.09.2015, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

        Art.6. Prezenta se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Județean Timiș – DEP Timiș; 

- SPCLEP Pesac – Compartimentul Evidența Persoanelor; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Mladenov Gabriela, inspector I asistent în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- 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 împuternicirea doamnei MILOȘ MONICA, funcționar în cadrul S.P.C.L.E.P. al 

Comunei Pesac, de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni, în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr.97/2005 

 

 
 

            Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.82/02.08.2018 privind numirea doamnei 

Miloș Monica în funcţia de coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.109/19.10.2018 privind numirea în funcţia 

publică de execuție de inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a doamnei 

Mladenov Gabriela; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.80/02.08.2018 privind suspendarea 

raportului de serviciu al doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I 

principal în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac; 

- prevederile O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr.2/2001 privind regismul juridic al contravențiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.a și lit.d, ale art.63 alin.2, ale art.63 alin.5 lit.a şi ale art.68 

alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare, 

 
 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, doamna Miloș Monica, inspector I principal în cadrul 

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

să constate contravenții pe linie de evidența persoanelor și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit 

O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.2. Se desemnează ca înlocuitoare a doamnei Miloș Monica în cazul absenţei acesteia din 

instituție (efectuarea concediului de odihnă, concediu de boală etc.), doamna Mladenov Gabriela, 

inspector I debutant în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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Art.3. Cu aceeași dată, se modifică corespunzător fișele postului pentru persoanele nominalizate 

la art.1-2 cu privire la atribuțiile referitoare la constatarea contravențiilor la nivelul S.P.C.L.E.P. Pesac. 

Fișele postului vor fi comunicate funcționarilor publici în cauză pe bază de semnătură. 

 

Art.4. 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. 

 

            Art.5. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se încredințează persoanele nominalizate la art.1-2. 

 

Art.6. Cu data prezentei dispoziţii, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului Comunei 

Pesac sub nr.169/18.09.2015, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

      Art.7. Prezenta se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- S.P.C.L.E.P. Pesac; 

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

- SPCLEP Pesac – Compartimentul Evidența Persoanelor; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Mladenov Gabriela, inspector I asistent în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta; 

- La dosarul profesional al celor în cauză; 

- Prin afişaj atenţiei publice. 

 

 

 
 

              PRIMAR,                    AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                                   Secretar Comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA 
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   ANEXA Nr.1 

La Dispoziţia nr.113/19.10.2018 
 

 

Contravenția constatată Cuantum 

amendă 

minim 

 

Cuantum 

amendă 

maxim 

Neîndeplinirea obligației de către cetățenii români  de a solicita eliberarea 

actului de identitate, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, 

solicitare care trebuie depusă la Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Pesac.  

[art.12 alin.2 și art.43 lit.b din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

40 lei 80 lei 

Neîndeplinirea obligației centrelor specializate aflate sub autoritatea serviciilor 

publice de asistență socială de a solicita pentru minorii aflați în grija acestora, la 

împlinirea vârstei de 14 ani, eliberarea actului de identitate serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență. 

[art.14 alin.4 și art.43 lit.a din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare] 

25 lei 50 lei 

Nerespectarea obligației de a nu opera/înscrie modificări, adăugări sau 

mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, în actul de identitate. 

[art.18 alin.1 și art.43 lit.b din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

40 lei 80 lei 

Nesolicitarea, în condițiile art.15 și 16 din O.U.G. nr.97/2005 republicată (r1), 

cu modificările și completările ulterioare, de către titularul sau reprezentantul 

legal al acestuia a eliberării unui nou act de identitate, după cum urmează: 

   a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, în situația prevăzută la alin.1 

lit.a al art.19 din O.U.G. nr.97/2005 republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare [a): la expirarea termenului de valabilitate a actului de 

identitate care urmează a fi preschimbat]; 

   b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la 

alin.1 lit.b)-j) al art.19 din O.U.G. nr.97/2005 republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare [b): dacă s-a modificat numele sau 

prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii, iar în cazul 

titularului unei cărți electronice de identitate, și prenumele părinților;  c): în 

cazul schimbării domiciliului; d): în cazul schimbării denumirii sau a rangului 

localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, 

al înființării localităților sau străzilor; e): în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; 

f): în cazul deteriorării actului de identitate; g): în cazul pierderii, furtului sau 

distrugerii actului de identitate; h): când imaginea facială din actul de 

identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; i): în cazul schimbării 

sexului; j): în cazul anulării]; 

    c) oricând, în situația prevăzută la alin. (1) lit. k) al art.19 din O.U.G. 

nr.97/2005 republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare [k): 

pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt 

valabile]; 

[art.19 alin.2 și art.43 lit.b din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

40 lei 80 lei 

Neîndeplinirea obligației de către titularii actelor de identitate, precum și de 

către autoritățile publice prevăzute la art. 22 din O.U.G. nr.97/2005 republicată 

25 lei 50 lei 
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(r1), cu modificările și completările ulterioare, de a lua măsuri pentru a evita 

deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora 

[art.23 alin.1 și art.43 lit.a din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare] 

Neîndeplinirea obligației de către persoana care a găsit un act de identitate, 

indiferent cine este titularul acestuia, de a-l depune sau trimite, la cea mai 

apropiată unitate de poliție sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de 

evidență a persoanelor 

[art.24 și art.43 lit.a din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare] 

25 lei 50 lei 

Încălcarea prevederilor legale privind darea, primirea sau solicitarea actului de 

identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor 

bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele 

neautorizate. 

[art.25 alin.2 și art.43 lit.c din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

75 lei 150 lei 

Neîndeplinirea de către instituțiile de ocrotire/centrele de servicii sociale sau 

centrele educative a obligației de a anunța imediat unitatea de poliție pe raza 

căreia își desfășoară activitatea și care colaborează cu serviciul public 

comunitar de evidență a persoanelor, în vederea stabilirii identității persoanelor 

fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primite spre îngrijire 

ori găzduire în asemenea instituții și când se eliberează acte de identitate în care 

se înscrie domiciliul sau reședința la adresa instituției ori centrului respectiv, în 

situația în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea celor în 

cauză 

[art.34 alin.2 și art.43 lit.c din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

75 lei 150 lei 

Neîndeplinirea obligației de a anunța poliția sau serviciul public comunitar de 

evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul de către persoana 

care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 

30 de zile, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) 

[art.36 și art.43 lit.c din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare]  

75 lei 150 lei 

Neîndeplinirea obligației de către responsabilul cărții de imobil de a înscrie, pe 

baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în 

imobilul respectiv și de a o prezenta, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. 

[art.38 alin.4 și art.43 lit.a din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare]  

25 lei 50 lei 

Neîndeplinirea obligației de către persoanele care își schimbă domiciliul sau își 

stabilesc reședința de a cere înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în 

termen de 15 zile de la mutare. 

Neîndeplinirea obligației de către persoanele care locuiesc în imobil de a 

prezenta actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea 

acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil. 

[art.39 și art.43 lit.b din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare]  

40 lei 80 lei 

Neîndeplinirea obligației de către proprietarul sau administratorul, după caz, a 

hotelurilor și a altor locuri de cazare în comun, de a înscrie la sosire în cartea de 

imobil persoanele cazate. 

[art.40 și art.43 lit.b din O.U.G. nr.97/2005, republicată (r1), cu modificările și 

completările ulterioare]  

40 lei 80 lei 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind desemnarea persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire obligațiile privind întocmirea și 

comunicarea sesizării notarului public pentru deschiderea procedurii succesorale 
 

 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.87/30.11.2016 privind desemnarea 

persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire obligațiile privind întocmirea și comunicarea sesizării 

notarului public pentru deschiderea procedurii succesorale; 

- prevederile art.11 alin.5-6 și art.43 din Ordinul comun Administrație Publică nr.298/17.08.2017 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.62/22.01.2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;  

- art.45 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată (r1), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2012  privind Codul de 

procedura civilă, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.63, art.68 și art.117
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 deleagă doamna Miloș Monica, inspector I principal-stare civilă în cadrul S.P.C.L.E.P. 

Pesac, ca persoană împuternicită să aducă la îndeplinire obligațiile prevăzute la art.11 alin.5 și art.43 din 

Ordinul comun Administrație Publică nr.298/17.08.2017 publicat în Monitorul Oficial al României 

nr.62/22.01.2018, respectiv aceasta este obligată să întocmească și să comunice, în termen de 30 de zile 

de la data decesului, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut 

ultimul domiciliul, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale care va cuprinde: 

a) numărul actului de deces; 

b) numărul și data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în 

registrul general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul autorităților 

administrației publice locale respective; 

c) numărul înregistrării în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii 

succesorale; 

d) numărul și data confirmării primirii de către notarul public. 
 

Art.2. Doamna Miloș Monica, inspector I principal-stare civilă în cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac are 

obligația: 

- de a ține un registru special cu evidența sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale, 

registru special înregistrat în registrul de intrare-ieșire de la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

- de a obține numărul de înregistrare de la notarul public care ține opisul de evidență a sesizărilor 

pentru deschiderea procedurii succesorale; 
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- de a comunica doamnei Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal-agricol în cadrul Primăriei 

Comunei Pesac, în vederea operării acestora în registrul agricol, la poziția corespunzătoare defunctului a 

următoarelor informații: 

1. numărul și data înregistrării sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale în 

registrul general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul Primăriei Comunei Pesac; 

2. numărul înregistrării în registrul special de evidență a sesizărilor pentru deschiderea 

procedurii succesorale; 

3. numărul și data confirmării primirii de către notarul public a sesizărilor pentru 

deschiderea procedurii succesorale. 
 

 Art.3. Se deleagă doamna Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal-agricol în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, ca persoană împuternicită să aducă la îndeplinire obligațiile prevăzute la 

art.11 alin.5-6 și art.43 din Ordinul comun Administrație Publică nr.298/17.08.2017 publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.62/22.01.2018, respectiv aceasta este obligată: 

- să opereze mențiunea decesului unui membru al gospodăriei în registrul agricol, prin tăierea 

numelui și prenumelui acestuia cu o linie orizontală, astfel încât să rămână lizibilă identitatea sa, 

înscriindu-se data decesului și numărul actului de deces; 

- să înscrie, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, la poziția corespunzătoare 

defunctului, datele comunicate de doamna Miloș Monica, respectiv să înscrie mențiuni cu privire la 

sesizările pentru deschiderea procedurilor succesorale, având în vedere prevederile pct.215 din titlul IX 

al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

a) numele și prenumele defunctului; 

b) data decesului; 

c) numărul actului de deces; 

d) numărul și data înregistrării sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale în registrul 

general pentru înregistrarea corespondenței de la nivelul autorităților administrației publice locale 

respective; 

e) numărul înregistrării în registrul de evidență a sesizărilor pentru deschiderea procedurii 

succesorale; 

f) numărul și data confirmării primirii de către notarul public. 
 

 Art.4. Fișele posturilor persoanelor menționate la art.1-3 se vor completa corespunzător cu 

atribuțiile delegate prin prezenta dispoziție. 
 

 Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele prevăzute la art.1-3 din 

prezenta dispoziţie. 
 

 Art.6.  Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția Primarului Comunei Pesac 

nr.87/30.11.2016, precum și orice alte dispoziții contrare. 
 

          Art.7.  Prezenta dispozitie se comunică: 

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

aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ; 

- Doamnei Miloș Monica, inspector I principal în cadrul SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 
 

                                                                         

              PRIMAR,                 AVIZAT  

            TOMA CORNEL                                                               Secretar Comună,  

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

privind constituirea Comisiilor de inventariere a patrimoniului Comunei Pesac,  

pentru anul 2018 

 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.7-8 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Anexei la Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

- prevederile art.5-8 și următoarele din Anexa la Ordinul Administrație Publică nr.231/2012 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului 

în unitățile Ministerului Administrației și Internelor; 

- prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează obligativitatea inventarierii anuale 

a patrimoniului aparţinând unităţii administrativ-teritoriale, respectiv a Comunei Pesac; 

- prevederile art.5-6 din H.G. nr.113/1992 privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea şi 

trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau judeţelor a bunurilor și valorilor de interes local din 

domeniul public şi privat al statului; 

În temeiul prevederilor art.63 şi ale art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

Art.1. (1) Pentru anul 2018, se constituie Comisia comunală centrală de inventariere a 

valorilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul Comunei Pesac, în următoarea componenţă: 

1. DADA STEFANIA-AURELIA, inspector I superior-achiziții publice în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, în calitate de preşedinte; 

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

Comunei Pesac, în calitate de secretar; 

3. STOIAN SEBASTIAN-MANUEL, inspector I asistent-impozite și taxe în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac, în calitate de membru. 

     (2) Comisia centrală are ca sarcină să organizeze, să îndrume, să supravegheze, să 

controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere și să centralizeze rezultatele 

inventarierii într-un proces-verbal care să asigure, alături de listele de inventariere, consemnarea 

rezultatelor inventarierii în registrul-inventar. 

 

Art.2. (1) Comisia comunală centrală va inventaria patrimoniul Comunei Pesac şi, în acest 

scop, va stabili subcomisii de inventariere, pe gestiuni şi gestionari, conform Anexei nr.1, anexă care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
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           (2) Comisia centrală va stabili programul de desfăşurare a inventarierii, procedând la 

instruirea subcomisiilor şi predarea graficelor de desfăşurare pe bază de semnătură. 

           (3) Instructajul comisiilor de inventariere se efectuează de către comisia centrală și se 

consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei centrale și de toți membrii 

subcomisiilor. Instructajul va conține în mod obligatoriu precizări referitoare la modul de evaluare a 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în conformitate cu reglementările 

contabile aplicabile, inclusiv cu prevederile O.A.P. nr.231/2012.  

 

Art.3. Inventarierea va fi integrală și se va desfăşura în perioada 22.10.2018 - 30.11.2018. 

După finalizarea inventarierii, Comisia centrală va întocmi raportul privind inventarierea valorilor 

materiale şi băneşti, cu referire la analiza stării de fapt, spre a fi prezentat Consiliului local al 

Comunei Pesac. 

 

Art.4. Membrii comisiilor/subcomisiilor de inventariere au următoarele obligații: 

a) să cunoască și să aplice întocmai prevederile prezentelor O.A.P. nr.231/2012, dispozițiile 

tehnice emise de unitățile centrale cu atribuții logistice referitoare la activitatea de inventariere, 

precum și dispozițiile legale referitoare la efectuarea cercetării administrative; 

b) să își desfășoare activitatea în plen și să verifice existența bunurilor materiale aflate în 

folosință și a celor din depozite prin numărare, cântărire, măsurare și alte metode, în vederea 

determinării exacte a cantităților; 

c) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condițiile legale pentru a fi scoase din 

funcțiune, declasate și casate; 

d) să folosească aparate și instrumente de măsurat și cântărit verificate de către organele 

specializate de metrologie; 

e) să întocmească documentele de inventariere în mod corect și la timp și să le prezinte 

conducătorului unității pentru aprobare; 

f) să aplice coeficienții de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au înregistrat minusuri; 

g) să efectueze reevaluarea activelor fixe inventariate atunci când valoarea justă a acestora 

diferă semnificativ de valoarea contabilă și să propună ajustări pentru depreciere în cazul activelor 

fixe corporale, activelor fixe necorporale, stocurilor și creanțelor inventariate, atunci când este cazul.  

 

Art.5. După completarea listelor de inventariere, se va actualiza valoarea conform Ordinului 

Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2861/2009 și O.A.P. nr.231/2012, procedându-se la 

actualizarea registrului de evidenţă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi 

completarea dosarelor mijloacelor fixe, inscripţionate spre identificare, folosind codurile mijloacelor 

fixe şi a poziţiei în cadrul registrului. 

 

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

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

Comunei Pesac; 

- Membrilor comisiei centrale de inventariere; 

- Subcomisiilor de inventariere. 

 

                 PRIMAR,                                                                                AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună,   

                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 
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              ROMÂNIA               ANEXA NR.1 

         JUDEŢUL TIMIŞ        La Dispoziţia nr.115 / 19.10.2018 

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

REPARTIZAREA 
subcomisiilor de inventariere a gestiunii 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Funcţia 

 

1. 

 

BIROURI ADMINISTRATIVE pentru: PRIMĂRIA COMUNEI PESAC, S.P.C.L.E.P. 

PESAC şi CĂMINUL CULTURAL PESAC – mijloace fixe, obiecte de inventar, inclusiv 

tehnică de calcul  
 

VELEŞCU MARIOARA preşedinte 

BOGDAN VIOREL-GEORGE membru 

MILOȘ MONICA membru 

2.  

MAGAZIE MATERIALE – mijloace fixe, obiecte de inventar, inclusiv tehnică de calcul 
 

NEDIN VASILE-PETRU  preşedinte 

MILOŞ LIVIU membru 

FANU MĂRIOARA-ANIŞOARA membru 

3.  

PAJIȘTE COMUNALĂ, TERENURI VIRANE (PROPRIETATE DE STAT SAU 

PROPRIETATE A COMUNEI PESAC) din intravilan şi extravilan 
 

SELEJAN LUCIA preşedinte 

VELEŞCU MARIOARA membru 

IUHASZ DANIEL membru 

4.  

CASELE PROPRIETATE DE STAT SAU PROPRIETATE A COMUNEI PESAC 
 

FANU MARIOARA-ANIŞOARA preşedinte 

LUNGU SILVIA-ANGELICA membru 

MILOȘ MONICA  membru 

 

5. 

 

UTILAJE (MAŞINI, TRACTOARE, REMORCI), TRANSPORT, PSI – mijloace fixe, obiecte 

de inventar, inclusiv tehnică de calcul 
 

LUNGU MIHAIL preşedinte 

BERCEA CRISTIAN membru 

NEDIN VASILE-PETRU membru 

 

6. 

 

BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PESAC 
 

SELEJAN LUCIA preşedinte 

MILOŞ LIVIU membru 

LUNGU SILVIA-ANGELICA membru 

 

C O M I S I A    C E N T R A L Ă 

 
 

1. DADA STEFANIA-AURELIA – inspector I superior   - preşedinte  __________ 

  

2. SCHREIER MARIOARA – inspector I asistent    - secretar      __________ 

 

3. STOIAN SEBASTIAN-MANUEL – inspector I asistent               - membru  __________.   
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D I S P O Z I Ţ I A 
 
Privind actualizarea componenţei Comandamentului de iarnă al Comunei Pesac pentru iarna 

2018-2019 

 

 

 

  Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.12 alin.1 și art.24 din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.2 alin.1 și Anexa din O.A.P. nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 

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

situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.10 lit.b din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art.5 din O.G. nr.88/2001 aprobată prin Legea nr.363/07.06.2002 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;   

- prevederile O.A.P. nr.3403/2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a 

informărilor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice; 

- prevederile O.A.P. nr.1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 

construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră; 

În temeiul art.63 şi art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

 Art.1. Se actualizează componenţa Comandamentului local de iarnă al Comunei Pesac 

pentru iarna 2018-2019, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. Nume şi prenume 

 

Unitatea de încadrare şi 

funcţia Telefoane 

serviciu domiciliu mobil 

1 Toma Cornel 
Primar, 

Preşedinte  al comandamentului 
0256/382888 0256/382624 0733-330200 

2 Dumitraş Angelica 
Secretar, 

Secretar al comandamentului 
0256/382888 - 0733-330202 

3 Lungu Mihail  
Viceprimar, 

Membru al comandamentului 
0256/382888 0256/382677 0733-330206 
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4 Grui Ana 
Medic uman, 

Membru al comandamentului 
- - 0729-669986 

5 
Svetozar Dragoslav-

Mladenov 

Preot,  

Membru al comandamentului 
- - 0727-849932 

6 Ghica Marian-Marius 
Reprezentant Poliţie Pesac, 

Membru al comandamentului 
0256/382676 - 0723-375625 

7 Marichici Ramona 
Director şcoală, 

Membru al comandamentului 
0256/382617 - 0721-238072 

8 Cocîrţă Mircea -Viorel 
Pompier – şef SVSU Pesac, 

Membru al comandamentului 
- 0256/382608 0762-630803 

9 Nedin Vasile-Petru 
Inspector prot.civilă, 

Membru al comandamentului 
0256/382888 - 

0767-532913 

0735-977781 

 

 

       Art.2. Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenire și intervenție în caz de înzăpezire – 

Iarna 2018-2019, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredințează membrii 

Comandamentului local de iarnă 2018-2019 al Comunei Pesac. 

 

       Art.4.  Prezenta se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

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

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

- Prin afişaj, atenţiei publice.      

                           
 

 

 

             PRIMAR,                  AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                  Secretar comună, 

                                                                          DUMITRAŞ ANGELICA  
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Comandamentul local de iarnă 2018-2019 al Comunei Pesac 

 

 
 

PLANUL DE MĂSURI  
PENTRU PREVENIRE ŞI INTERVENŢIE  

 

 

Nr. 

crt. 

Măsuri pentru 

avertizarea-

alarmarea 

populaţiei la 

primirea 

avertizărilor 

hidrologice şi 

meteorologice 

În cazul căderilor 

abundente de 

zăpadă sau încălzire 

bruscă a 

temperaturii, cu 

riscul topirii zăpezii 

Măsuri la 

atingerea : 

-cotei de atenţie 

(CA) 

-fazei I de apărare 

la diguri 

-fazei I de apărare 

la gheţuri 

-pragurilor de 

avertizare la 

precipitaţii 

-stratul de zăpadă 

căzut depăşeşte 15 

cm 

Măsuri la atingerea : 

-cotei de inundaţii (CI) 

-fazei II de apărare la 

diguri 

-fazei II de apărare la 

gheţuri 

-pragurilor de agravare la 

precipitaţii 

-stratul de zăpadă căzut 

depăşeşte 20 cm 

Măsuri la atingerea : 

-cotei de pericol (CP) 

-fazei III de apărare la diguri 

-fazei III de apărare la gheţuri 

-« Meteor roşu » pentru 

precipitaţii, sau încălzirea bruscă 

a temperaturii cu riscul atingerii 

cotei de pericol 

-stratul de zăpadă căzut 

depăşeşte 50 cm 

-zăpada viscolită blochează căile 

de acces , devenind 

impracticabile 

Măsuri până 

la ieşirea din 

starea de 

apărare 

Formaţii de 

intevenţie 

alcătuite din 

localnici 

Responsabili 

cu acţiunile 

de apărare 

1.  Mijlocul de alarmare 

a populaţiei este 

sirena electrică  

Sirena alarmare 5 kw 

Raza de acoperire-

toată Comuna Pesac 

 

Persoane 

responsabile : 

Miloş Liviu; 

Lungu Mihail ; 

Bogdan Viorel 

George. 

Declanşarea stării 

de apărare la 

nivelul comunei ; 

Alarmarea 

cetăţenilor ; 

Verificarea şi 

pregătirea 

mijloacelor de 

intervenţie ; 

Existenţa lor în 

stocurile de 

apărare ; 

Mobilizarea 

Comandamentului 

local de iarnă al 

Comunei Pesac 

Aducerea materialelor şi 

mijloacelor de apărare mai 

aproape de locul de 

intervenţie, respectiv 

intervenţia cu acestea ; 

Supravegherea punctelor 

critice cunoscute din punctele 

de apărare, îngroşarea 

stratului de zăpadă ca urmare 

a viscolelor; 

Mobilizarea cetăţenilor pentru 

deblocarea căilor de acces. 

Colaborare cu echipele de 

dezăpezire organizate de către 

Direcţia Drumurilor Judeţene 

şi Naţionale, precum şi a 

Regionalei CFR. 

Măsuri pentru asigurarea 

prezenţei elevilor la cursuri. 

Pregătirea populaţiei pentru acţiuni 

de dezăpezire ori evacuare a apei 

prin forţa de gravitaţie, în cazul 

topirii bruşte a zăpezii; 

Asigurarea spaţiilor stabilite pentru 

cazarea temporară a persoanelor în  

tranzit ori fără adăpost; 

Mobilizarea cetăţenilor pentru 

deblocarea căilor de acces. 

Colaborare cu echipele de 

dezăpezire organizate de către 

Direcia Drumurilor Judeţene şi 

Naţionale, precum şi a Regionalei 

CFR. 

Paza mijloacelor de transport 

abandonate  sau imobilizate de 

zăpadă. 

În condiţiile legii, suspendarea 

cursurilor.  

Dirijarea 

forţelor de 

intervenţie 

către alte zone 

unde pericolul 

nu a trecut; 

Recuperarea 

materialelor 

folosite la 

intervenţie ; 

Paza 

mijloacelor de 

transport 

abandonate  sau 

imobilizate de 

zăpadă. 

Formaţii de 

intervenţie : 

 

-Serviciul de 

pompieri ; 

 

-Echipele 

provenite din 

rândul 

angajaţilor 

Primăriei  

Comunei 

Pesac; 

 

-Voluntari 

din Comuna 

Pesac. 

 

-Responsabil 

cu evacuarea : 

Toma Cornel ; 

 

-Responsabil 

cu 

permanenţa : 

Dumitraş 

Angelica ;  

Lungu 

Mihail . 

 

-Responsabil 

cu întocmirea 

rapoartelor 

zilnice : Nedin 

Vasile-Petru 

 

 

 



 2 

I. Măsuri generale 
 

1. Comandamentul se va întâlni în şedinţa de lucru ori de câte ori este nevoie. 

Termen: permanent; 

Răspunde: secretar Dumitraş Angelica. 

 

2. Preşedintele Comandamentului de iarnă va convoca comandamentul fără dispoziţie la orice semnal de apariţie al fenomenelor meteorologice 

deosebite. 

Termen: permanent; 

Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

 

II. Măsuri specifice 
 

1. Privind inundaţiile specifice canalelor de desecare de pe raza comunei. 

  

a) Preşedintele Comandamentului de iarnă, la primirea sesizării transmise de către instituţiile abilitate (Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”, Institutul Meteorologic) privind căderi de apă/zăpadă peste limitele normale, va convoca în 

prima urgenţa membrii comisiei pentru analiza de măsuri. 

     Termen: 2 h; 

  Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

b)  În funcţie de situaţia creată, primarul Comunei Pesac va convoca Consiliul Local în şedinţă extraordinară. 

     Termen: 2 h; 

     Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

c) Consilierii locali împreună cu membrii Comandamentului de iarnă și membrii C.L.S.U. vor fi repartizaţi pe străzile care sunt în pericol a fi 

inundate/înzăpezite, spre atenţionarea populaţiei şi luarea de măsuri de protecţie. 

     Termen: 3 h; 

  Răspunde: viceprimar Lungu Mihail. 

 

d) Secretarul Comunei Pesac va convoca de urgenţă conducătorii unităţilor şi persoanelor fizice deţinătoare de mijloace de intervenţie.   

     Termen: urgent; 

     Răspunde: secretar Dumitraş Angelica. 

 

e) Viceprimarul, ca membru al comandamentului, va lua măsuri urgente de punere în stare de alertă a utilajelor şi mijloacelor aferente primăriei. 

     Termen: urgent; 

 Răspunde: viceprimar Lungu Mihail. 
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f) Viceprimarul va lua legătura cu unităţi de profil pentru convocarea de utilaje necesare intervenţiilor. 

  Termen: 2 h; 

       Răspunde: viceprimar Lungu Mihail. 

 

g) Agentul agricol va lua măsuri de atenţionare a populaţiei pentru adăpostirea animalelor şi transportul lor în zone care nu pot fi periclitate.  

     Termen: permanent; 

     Răspunde: agent agricol Lungu Silvia-Angelica. 

 

h) Domnul Nedin Vasile-Petru care are atribuţiuni în sistemul de apărare va înştiinţa Comandamentul de Iarnă, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Banat” despre măsurile luate, ţinând in continuare legătura cu aceştia. 

Termen: permanent; 

Răspunde: primar Toma Cornel, 

                  Șef S.V.S.U. Pesac – Nedin Vasile-Petru. 

 

            

 2. Privind căderile masive de zăpadă. 

 

a)  Preşedintele Comandamentului de Iarnă, în umra primirii sesizărilor transmise de către instituţiile abilitate (Instituţia Prefectului – Judeţul 

Timiş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”, Institutul Meteorologic) privind căderi de zăpadă peste limitele normale, va convoca în 

prima urgenţă membrii Comandamentului de Iarnă pentru analiza de măsuri. 

     Termen: 2 h; 

  Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

b)  În funcţie de situaţia creată, primarul comunei Pesac va convoca Consiliul Local în şedinţă extraordinară. 

     Termen: 2 h; 

     Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

c) Consilierii împreună cu membrii Comandamentului vor fi repartizaţi pe străzi spre atenţionarea populaţiei şi luarea de măsuri de protecţie. 

     Termen: 3 h; 

    Răspunde: preşedinte Toma Cornel. 

 

d) Secretarul comunei şi viceprimarul vor convoca personalul de pe utilajele primăriei (buldoexcavator, plug, atelaj hipo) pentru a interveni în 

prima urgenţă.   

     Termen: 1 h; 

     Răspunde: secretar Dumitraş Angelica. 

                                                                 viceprimar Lungu Mihail. 

 

e)  Viceprimarul va lua măsuri, împreună cu conducătorii unităţilor economice, pentru utilizarea personalului şi utilajelor de intervenţie pentru 

acţionarea pe arterele principale şi la unităţile de interes public. 
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     Termen: urgent; 

 Răspunde: viceprimar Lungu Mihail. 

 

f)  Personalul primăriei se va deplasa pe străzile pe care nu se acţionează cu utilajele pentru atenţionarea populaţiei în vederea intervenţiei cu 

mijloace proprii de acţionare.  

     Termen: 5 h; 

 Răspunde: referent Bogdan Viorel-George. 

 

g)  Reprezentanții Postului de Poliție Pesac vor lua măsuri de dirijare şi deblocare a circulaţiei pe arterele pe care nu se acţionează mecanizat. 

     Termen: permanent; 

 Răspunde: Ghica Marian. 

 

h)  Viceprimarul va lua legătura cu Direcţia Drumurilor Naţionale şi Judeţene pentru solicitarea sprijinului acestora cu utilajele din dotare. 

     Termen: permanent; 

 Răspunde: viceprimar Lungu Mihail. 

  

i) Viceprimarul, împreună cu personalul medical și preotul, vor lua măsuri de pregătire a unor încăperi pentru adăpostire persoanelor sinistrate. 

       Termen: permanent; 

 Răspunde: viceprimar Lungu Mihail;  

                   membru: dr.Grui Ana; 

         membru: preot Svetozar Dragoslav-Mladenov. 

 

j)  Secretarul Comunei Pesac va înştiinţa Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” despre măsurile 

luate, ţinând în continuare legătura cu acestea. 

    Termen: permanent; 

     Răspunde: secretar Dumitraş Angelica. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  

COMANDAMENTULUI LOCAL DE IARNĂ PESAC, 

 

TOMA CORNEL 



Comandamentul local de iarnă al Comunei Pesac 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENŢA  NOMINALĂ   
a membrilor   

COMANDAMENTULUI LOCAL DE IARNĂ PESAC 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

 

Unitatea de încadrare şi 

funcţia 

Telefoane 

serviciu domiciliu mobil 

1 Toma Cornel 
Primar, 

Preşedinte  al comandamentului 
0256/382888 0256/382624 0733-330200 

2 Dumitraş Angelica 
Secretar, 

Secretar al comandamentului 
0256/382888 - 0733-330202 

3 Lungu Mihail  
Viceprimar, 

Membru al comandamentului 
0256/382888 0256/382677 0733-330206 

4 Grui Ana 
Medic uman, 

Membru al comandamentului 
- - 0729-669986 

5 
Svetozar Dragoslav-

Mladenov 

Preot,  

Membru al comandamentului 
- - 0727-849932 

6 Ghica Marian-Marius 
Reprezentant Poliţie Pesac, 

Membru al comandamentului 
0256/382676 - 0723-375625 

7 Marichici Ramona 
Director şcoală, 

Membru al comandamentului 
0256/382617 - 0721-238072 

8 Cocîrţă Mircea -Viorel 
Pompier – şef SVSU Pesac, 

Membru al comandamentului 
- 0256/382608 0762-630803 

9 Nedin Vasile-Petru 
Inspector prot.civilă, 

Membru al comandamentului 
0256/382888 - 

0767-532913 

0735-977781 

 

 

 

 

 PRIMAR,      SECRETAR, 

              TOMA CORNEL         DUMITRAŞ ANGELICA 



 

 

Comandamentul de Iarnă al Comunei Pesac 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENŢA FORMAŢIILOR DE INTERVENŢIE  
alcătuite din localnici, care vor acţiona în caz de inundații, înzăpezire 

 

 

 

 

 

 

 

a)    SERVICIUL PUBLIC DE POMPIERI VOLUNTARI PESAC 

 

1. Nedin Vasile-Petru, cu reședința la Pesac, nr.261 ; 

2. Cocîrţă Mircea-Viorel, Pesac, nr.530; 

3. Bogdan Alexandru-Petru, Pesac, nr.57; 

4. Mariş Vasile-Cornel, Pesac, nr.470 ; 

5. Țăran Sorin-Ioan, Pesac, nr.621. 

 

 

 

b) ECHIPELE DE INTERVENŢIE PROVENITE DIN RÂNDUL 

ANGAJAŢILOR PRIMĂRIEI COMUNEI PESAC 

 

1. Iuhasz Daniel, magaziner, Pesac, nr.323 ; 

2. Bercea Cristian, muncitor necalificat, Pesac, nr.82 ; 

3. Miloș Liviu, consilier personal al primarului, Pesac nr.280 ; 

4. Man Stefania-Daniela, îngrijitor, Pesac, nr.173 ; 

5. Bogdan Viorel-George, referent expert local pentru romi, Pesac, nr.448 ; 

6. Fanu Marioara-Anişoara, referent cultural, Pesac, nr.118. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Local de Iarnă al Comunei Pesac 

TOMA CORNEL 



Comandamentul de Iarnă al Comunei Pesac 2018-2019 

 

 

 

 

 

SPAŢII DE CAZARE 

 

 

 

Denumirea, 

proprietarul 

Amplasament* Suprafaţa (m
2
) Cazarmament Capacităţi Număr 

personal 

Surse 

energetice Depozitare 

alimente 

Cazare 

/nr. 

camere 

Tare Moale Băi Duşuri De 

preparare 

De 

servire 

(nr. de 

paturi) 

(nr. de 

paturi/saltele) 

(pers./zi) (pers./zi) (nr. 

portii/zi) 

(nr. 

portii/zi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. CĂMINUL CULTURAL PESAC 

 

Consiliul 

Local al 

Comunei 

Pesac 

Comuna 

Pesac, nr.355 

60 mp 2 - - - - 100 100 5 - Curent 

electric;  

- generator 

 

2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MARIA BRINDEA” PESAC 

 

Consiliul 

Local al 

Comunei 

Pesac 

Comuna 

Pesac, nr.279 

100 mp 5 - - - - 100 100 5 - Curent 

electric; 

 

Nota : cu posibilitatea suplimentării numărului de persoane cazate până la 50 . 

 

 

 

 

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 

 

 



 

 

Comandamentul local de iarnă al Comunei Pesac 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA UTILAJELOR 
care vor participa la lucrările de înlăturare a zăpezii în iarna 2018-2019 

 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea 

utilajului 

Număr 

bucăţi 

Proprietarul 

utilajului 

Locul unde se 

află 

 

Obs. 

1.  Tractor + plug 

pentru dezăpezit 

1 Agent economic  Comuna Pesac   

2.  IFRON 1 Agent economic  Comuna Pesac 

 

 

3.  Camioane 7,5 t 1 Cetăţeni Comuna Pesac 

 

 

4.  Microbuze  3 Cetăţeni +  Agent 

economic 

Comuna Pesac 

 

 

5.  Buldoexcavator 1 Comuna Pesac Primăria Comunei 

Pesac 

 

 

6.  
Tractor cu remorcă 

5 Cetăţeni  Comuna Pesac 

 

 

 

Nota : Consumul de combustibil şi alte cheltuieli vor fi asigurate pentru intervenţie, de la 

bugetul local. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Local de Iarnă al Comunei Pesac 

TOMA CORNEL 

 



 

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 : __________/____________ 

 
 

 

 

Comandamentul Local de Iarnă al Comunei Pesac 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

 

 

 1.Descrierea fenomenului. 

 Începând cu data de __________, orele _______, ca urmare a căderilor de zăpadă şi a 

viscolului, a apărut fenomenul înzăpezirilor, troienele au atins înălţimea de __________, viteza 

vântului este de aproximativ __________km/oră, temperatura a scăzut la ___________. 

 

 2.Consecințe. 

 Ca urmare a fenomenelor arătate mai sus, a fost blocat traficul pe ______________, este 

îngreunată circulaţia pe străzi, s-au rupt fire electrice, situaţia alimentării populaţiei cu energie 

electrică fiind __________________________________________. 

 

 3.Măsurile luate. 

- s-a asigurat permanenţa la primărie; 

- s-a convocat Comandamentul local de iarnă, pentru aplicarea planului de intervenţie; 

- s-au luat măsuri de ajutorare pentru echipa de intervenţie a unităţii S.C. ENEL DISTRIBUŢIE 

BANAT SA; 

- s-a întocmit un plan de colaborare cu echipele de dezăpezire ale reţelelor de drumuri naţionale 

şi un plan de colaborare între Comandamentul de iarnă Pesac şi Comandamentul de iarnă 

Periam, pentru asigurarea unui regim de permanenţă a ambelor comune, în vederea asigurării 

circulaţiei rutiere. 

 

 4.Aspecte privind pericolul extinderii fenomenului. 

 În cazul continuării sau a agravării fenomenlor arătate la punctul 1, se vor intensifica 

măsurile şi se vor asigura puncte de supraveghere permanentă în locurile unde troineşte zăpada, 

raportat la direcţia vântului. 

 Nu se impune acordarea de sprijin în vederea asigurării gestionării situaţiei arătate. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

TOMA CORNEL 

                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

PREZENTUL PLAN CONŢINE UN 

NUMĂR DE 10 FILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PRIMAR,                            SECRETAR COMUNĂ,                             

TOMA CORNEL                      DUMITRAŞ ANGELICA     

 

 

 

 

              

 

       

 

 



 

 

 

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.3842/19.10.2018; 

- 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 2 zile din concediul de odihnă aferent anului 2016, respectiv în perioada 22.10.2018 - 

23.10.2018, 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. 117 din 19.10.2018 

 

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 reluarea plății ajutorului social pentru domnul Atyim Arnold 

 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

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

nr.3843/19.10.2018 depusă de domnul Atyim Arnold, domiciliat în Comuna Pesac,, nr.867, Judeţul 

Timiş; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3844/19.10.2018 și întocmită la 

data de 19.10.2018 de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3845 din 19.10.2018 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. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă pentru domnul Atyim Arnold, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.867, Județul Timiș, având CNP 1940107350056, în calitate de titular, reluarea plății 

ajutorului social în cuantum de 442 lei. 

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 pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială  din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al ajutorului social. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 118 din 19.10.2018 

 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 

 

 

 



 

R O  M  Â  N  I  A 

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

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

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

Nr. înregistrare : 3845/19.10.2018 

 

 

 

 

 

R E F E R A T 
 

 

 
                              
           Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile 

legale în vigoare, începând cu luna NOIEMBRIE 2018, propun, reluarea plății ajutorului 

social pentru următorul beneficiar: 

 

 

      

 

 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Nr.dosar Adresa 

 

Suma 

- lei - 

1 ATYIM 

ARNOLD 

3/24.07.2014 Pesac 867 442 

 

 
 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

 NEDIN VASILE-PETRU 

 
 



  
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind reluarea plății ajutorului social pentru domnul Stanici Florin 

 

 

 

             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

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

nr.3846/19.10.2018 depusă de domnul Stanici Florin, domiciliat în Comuna Pesac, nr.895A, Judeţul 

Timiş; 

- ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3847/19.10.2018 și întocmită 

la data de 19.10.2018 de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul 

Primăriei Comunei Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.3848 din 19.10.2018 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. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă pentru domnul Stanici Florin, domiciliat în 

Comuna Pesac, nr.895A, Județul Timiș, având CNP 1860921352151, în calitate de titular, reluarea 

plății ajutorului social în cuantum de 142 lei. 

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 pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al ajutorului social. 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr. 119 din 19.10.2018 

 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 

 

 

 



 

R O  M  Â  N  I  A 

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

PRIMĂRIA  COMUNEI   P E S A C  

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

Nr. înregistrare : 3848/19.10.2018 

 

 

 

 

 

R E F E R A T 
 

 

 
                              
           Subsemnatul Nedin Vasile-Petru, în calitate de referent III asistent – lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ţinând cont că sunt respectate prevederile 

legale în vigoare, începând cu luna NOIEMBRIE 2018, propun, reluarea plății ajutorului 

social pentru următorul beneficiar: 

 

 

      

 

 

 

Nr.crt Numele si 

prenumele 

Nr.dosar Adresa 

 

Suma 

- lei - 

1 STANICI 

FLORIN 

7/24.11.2014 Pesac 895A 142 

 

 
 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

 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 26.10.2018 

 

 

 

 

              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 26 

octombrie 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.120 din 19.10.2018 

 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 înlocuirea unei persoane autorizate să efectueze operaţiuni în Sistemul Informatic al 

Registrului electoral naţional 
 

 
 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

Având în vedere următoarele:  

- prevederile Dispoziției nr.82/04.07.2017 privind înlocuirea persoanelor autorizate să efectueze 

operaţiuni în Sistemul Informatic al Registrului electoral naţional, emisă de primarul Comunei Pesac; 

- prevederile Dispoziției nr.80/02.08.2018 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei 

Sicoe (fostă Lezeu) Anișoara-Nicoleta, având funcţia de inspector I principal în cadrul S.P.C.L.E.P. 

Pesac; 

 - prevederile Dispoziției nr.109/19.10.2018 privind numirea în funcţia publică de execuție de 

inspector I debutant (evidenţa persoanelor) în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac, pe perioadă nedeterminată, a doamnei MLADENOV GABRIELA; 

- prevederile art.26 alin.1, ale art.26 alin.5-6, ale art.28 alin.2 și 4 și altele din Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art.63 şi ale art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

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

 

D I S P U N E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.11.2018, se înlocuiește doamna LEZEU (căsătorită SICOE) 

ANIȘOARA-NICOLETA, desemnată ca persoană responsabilă să efectueze operaţiuni în Sistemul 

Informatic al Registrului electoral naţional prin Dispoziția nr.82/04.07.2017 emisă de primarul 

Comunei Pesac, cu următorul funcționar public din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Pesac: 

 

1. MLADENOV GABRIELA, având CNP: 2920327060440, posesoare a actului de 

identitate tip C.I. seria TZ nr.274059, act eliberat de SPCLEP Pesac la data de 

25.02.2016, cu valabilitate până la data de 27.03.2023, deținând funcția publică de 

execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant – evidența persoanelor. 

 

Art.2. Atribuţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în fişa postului funcționarului public, care va 

fi predată acestuia pe bază de semnătură. 

 

Art.3. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

 

 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.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoana prevăzută la art.1 din 

prezenta dispoziţie. 

 

Art.5.  Prezenta se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

-  Autorităţii Electorale Permanente – Biroul Județean Timiș; 

- Doamnei Lezeu (căsătorită Sicoe) Anișoara-Nicoleta, inspector I principal în cadrul    

SPCLEP Pesac; 

- Doamnei Mladenov Gabriela, inspector I debutant în cadrul SPCLEP Pesac; 

- La dosarul profesional al funcționarilor publici în cauză. 

 

 
 

 

              PRIMAR,                           AVIZAT 

             TOMA  CORNEL                                                                           Secretar Comună,  

                                                                                                                  DUMITRAŞ  ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 121 din 23.10.2018 
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