
 

 

 

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.2094/04.06.2018; 

- 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 3 zile din concediul de odihnă aferent anului 2016, respectiv în perioada 18.06.2018 - 

20.06.2018, 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. 61 din 15.06.2018 

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

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

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind  încetarea de drept a indemnizației lunare acordate, 

 conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Hermenean Ana 

 
 

         Primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

         Având în vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2280/19.06.2018 întocmit de domnul 

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

- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav nr.4776/15.12.2015 emis de Consiliul 

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

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.229/28.12.2015 privind acordarea 

indemnizației lunare, conform Legii nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Hermenean Ana; 

- Certificatul de deces Seria D.10 Nr.410530 emis la data de 14.06.2018 de către Direcția de 

Evidență a Persoanelor – Municipiul Timișoara și care reprezintă Actul de deces nr.2231/14.06.2018; 

- prevederile art.57 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

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

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

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

persoanelor cu handicap, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.2 din Ordinul Administraţiei Publice nr.794/2002 privind aprobarea 

modalităţii de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 

handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 

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

republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N  E  : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.07.2018, încetează plata indemnizației lunare pentru persoana cu 

handicap grav Hermenean Ana, având CNP 2520502084466, cu ultimul domiciliu în Comuna Pesac, 

nr.248 (în fapt, nr.194), Jud.Timiș, indemnizație acordată în baza Legii nr.448/2006. Motivul încetării 

plății este acela că persoana cu handicap grav a decedat la data de 13.06.2018. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei dispoziții se încredințează doamna Trifa-Liliana-

Nicoleta, inspector I principal-contabil şi domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-lucrător social 

în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.3.  Prezenta dispoziție se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac;  

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

Comunei Pesac; 

- Domnului Hermenean Ion, soțul numitei Hermenean Ana. 
 

                     PRIMAR,          AVIZAT  

              TOMA CORNEL                                                             Secretar Comună,  

                                                                                                  DUMITRAȘ ANGELICA  
 

Nr.62 din 19.06.2018 

 

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

Nr. înregistrare : 2280/19.06.2018 

 

 

 
R E F E R A T 

 

 

 

 

 
 

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

cadrul Primăriei Comunei Pesac, precizez faptul că, în data de 18.06.2018 domnul 

HERMENEAN ION (în calitate de soț al numitei HERMENEAN ANA-persoană care figurează 

în evidențele instituției noastre ca fiind persoană cu handicap grav), ne-a adus la cunoștință 

faptul că soția sa a decedat la data de 13.06.2018 depunând în acest sens certificatul de deces 

Seria D10 Nr.410530 emis la data de 14.06.2018 de către Direcția de Evidență a Persoanelor 

Timișoara, document reprezentând Actul de deces nr.2231/14.06.2018, motiv pentru care propun 

încetarea acordării indemnizației lunare acordate acesteia începând cu 01.07.2018, conform 

art.57 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată (r1), cu completările și modificările ulterioare. 

 

 

 

 
REFERENT III asistent-lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 
 

 

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind actualizarea statului de funcții pentru persoanele care beneficiază de indemnizație lunară conform 

Legii nr.448/2006 la nivelul Primăriei Comunei Pesac și care se aplică începând cu data de 01.07.2018 

 
 

          Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

          Având în vedere următoarele: 

- prevederile Dispoziției nr.62/19.06.2018 privind încetarea de drept a indemnizației lunare, conform Legii 

nr.448/2006, persoanei cu handicap grav Hermenean Ana; 

- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.12 și art.38 alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- prevederile art.I  pct.10 din O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative; 

- prevederile art.42-43 și art.57 alin.5 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

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

- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 

plată; 

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

lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016, 

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

- prevederile O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- prevederile art.77 alin.2 (i) Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

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

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

D  I  S  P  U  N  E :  
 

 Art.1. Începând cu data de 01.07.2018, se actualizează statul de funcții privind persoanele cu handicap grav 

sau reprezentanții legali ai acestora care beneficiază de indemnizație lunară conform Legii nr.448/2006 la nivelul 

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

Art.2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare 

acesteia. 

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

inspector I principal-contabil şi Compartimentul Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

          Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică: 

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

reparatoriu și contencios administrativ; 

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

- Compartimentului Asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

                  PRIMAR,                                                                            AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                              Secretar Comună,   

                                                                                         DUMITRAŞ ANGELICA 

Nr.63 din 19.06.2018 

 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 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                         ANEXA Nr.1  

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                    La Dispoziţia nr.63/19.06.2018 
PRIMĂRIA COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII NOMINAL 
 

cuprinzând persoanele cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, care beneficiază de 

indemnizație lunară la nivelul Primăriei Comunei Pesac, începând cu data de 01.07.2018, 

în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017, Legea nr.448/2006 și H.G. nr.846/2017 
 

 

      

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele 

persoanei cu handicap 

 

Adresa Indemnizația 

- lei – 

1. BURADA Adina Pesac, nr.574  

Jud. Timiș 

1.162 

2.  MAN Maria 

 

Pesac, nr.669  

Jud. Timiș 

1.162 

3. MATEA Silvia 

 

Pesac, nr.50 

Jud. Timiș 

1.162 

4. MIC Felicia 

 

Pesac, nr.844 

Jud. Timiș 

1.162 

5. MICLUȚ Beniamin Pesac, nr.146 

Jud. Timiș 

1.162 

6. MUNTEAN Saveta Pesac, nr.87 

Jud. Timiș 

1.162 

7. RANIȚĂ Adriana Pesac, nr.637 

Jud. Timiș 

1.162 

8. SELEJAN Andrei 

 

Pesac, nr.286 

Jud. Timiș 

1.162 

9. TODOR Ovidiu-Mihai Pesac, nr.760 

Jud.Timiș 

1.162 

 

 

 

PRIMAR,     INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, 

     TOMA CORNEL           TRIFA LILIANA-NICOLETA 

 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT–lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

            



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

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

la data de 21.06.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

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

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

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

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

21.06.2018, orele 16
30

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

   

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

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 64 din 21.06.2018 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

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

 

 

 



 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara Lăcătuș Ana 

 

 
        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - cererea depusă de doamna Lăcătuș Ana și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

2320/21.06.2018; 

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

2321/21.06.2018 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.2322/21.06.2018; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2323/21.06.2018 întocmit către de 

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

 - prevederile art.12, art.14 alin.1 și alin.3, ale art.14
1
 alin.3 și art.17 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor mtodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D  I S P  U  N  E: 
 

           Art.1. Începând cu data de 01.07.2018, se modifică componența familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara LĂCĂTUȘ ANA având CNP 2770909353949, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.778, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 6 persoane la 5 persoane.  

 Art.2. Cu aceeași dată, se modifică și cuantumul ajutorului social de la suma de 600 lei la suma 

de 564 lei. 

          Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.1 se va face prin mandat poștal de către Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 Art.4. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

           Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

    - Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

    - Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

    - Reprezentantului legal al ajutorului social. 

 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA 

 

Nr.65 din 22.06.2018 

 

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 : 2323/21.06.2018 

 

                                               
 

R E F E R A T 

 

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

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ţinând cont că sunt 

respectate prevederile legale în vigoare, propun ca, începând cu luna IULIE 2018 (conform art.14 

alin.3 din Legea nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare), să se modifice componența 

familiei titularei dosarului de ajutor social LĂCĂTUȘ ANA, precum și cuantumul ajutorului 

social, întrucât se modifică numărul membrilor familiei, respectiv se micșorează componența familiei 

de la 6 persoane la 5 persoane. 

 De menționat că modificarea intervenită se datorează faptului că domnul COLOMPAR 

GHEORGHE a părăsit domiciliul din Com. Pesac nr.778, iar doamna Lăcătuș Ana declară că 

concubinul său nu mai dorește să presteze pentru ajutorul social 

Modificarea propusă se referă la un  număr de  1 dosar, după cum urmează: 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

beneficiarului de ajutor social 
Adresa CNP Cuantum 

Vechi 
-lei- 

Cuantum 
Nou 
-lei- 

 

1 

 

LĂCĂTUȘ ANA 

 

Pesac nr.778 

 

2770909353949 

 

600 

 

564 

 

 

 

 
REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 

 
 



1 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
                                
privind desemnarea persoanei responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) la 

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

                           

           

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

-  referatul prezentat de doamna Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.2349/22.06.2018; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.85/21.12.2017 privind delegarea atribuțiilor 

de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-

Petru, până la ocuparea respectivului post prin concurs; 

- avizul nr.4.605.720/05.06.2018 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” 

al Județului Timiș și comunicat prin adresa înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2197/11.06.2018; 

- prevederile art.8 alin.1 și alin.4-6, precum și art.9 din Legea nr.319/2006 a securității și 

sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.20 din H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-cu atribuții delegate 

de șef S.V.S.U. Pesac în cadrul Primăriei Comunei Pesac, ca persoană responsabilă în domeniul 

securității și sănătății în muncă (SSM) la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, 

respectiv pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de prevenire a riscurilor profesionale, pentru 

următoarele categorii de persoane: 

- personalul cu activitate de birou: personal contractual și funcționari publici; 

- personalul auxiliar: muncitori, șofer, îngrijitor etc.; 

- persoanele care desfășoară activități de asistență socială: asistenți personali; 

- persoanele care desfășoară activități în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  Art.2. Noile atribuţii ale persoanei desemnate ca persoană responsabilă în domeniul securității 

și sănătății în muncă la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, vor fi cuprinse în 

fişa postului care se va înmâna angajatului pe bază de semnătură. 
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Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana prevăzută la 

art.1 din prezenta dispoziție. 

 

Art.4. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-cu atribuții delegate de șef 

S.V.S.U. Pesac; 

- Angajaților Primăriei Comunei Pesac și ai S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

 

 
 

             PRIMAR,                        AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.66 din 22.06.2087 



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 : 2349/22.06.2018 

 

 

 

             SE APROBĂ, 

             PRIMAR 

             TOMA CORNEL 

 

 

 

R E F E R A T 

 
 

 

 

Subsemnata Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac, prin prezenta, având în vedere 

prevederile Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.20 și altele din Anexa la H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, vă aduc la cunoștință faptul că este necesar a se proceda la 

nominalizarea unei persoane din cadrul instituției noastre pentru a fi desemnată responsabilă în 

domeniul securității și sănătății în muncă pentru următoarele categorii de persoane din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac și din cadrul SPCLEP Pesac: 

- personalul cu activitate de birou - personal contractual și funcționari publici; 

- personalul auxiliar: muncitori, paznic, șofer, magaziner, îngrijitor etc.; 

- persoanele care desfășoară activități de asistență socială: asistenți personali; 

- persoanele care desfășoară activități în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

În acest sens, propun a fi desemnat domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent cu atribuții 

delegate de șef S.V.S.U. Pesac. 

 

 

 

Secretar comună, 

DUMITRAȘ ANGELICA 
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D I S P O Z I Ţ I A 
                                
privind desemnarea persoanei responsabile cu punerea în aplicare a unor măsuri în caz de pericol 

grav și iminent de accidentare la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac 

                           

           

 

 

           Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

-  referatul prezentat de doamna Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac și înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.2349/22.06.2018 cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu 

aplicarea normelor SSM la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac ; 

- prevederile Dispoziției Primarului Comunei Pesac nr.138/11.10.2017 privind numirea în 

funcţia publică de execuție de referent III asistent (lucrător social) la Primăria Comunei Pesac, pe 

perioadă determinată, a domnului Nedin Vasile-Petru; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.85/21.12.2017 privind delegarea atribuțiilor 

de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac domnului Nedin Vasile-

Petru, până la ocuparea respectivului post prin concurs; 

- avizul nr.4.605.720/05.06.2018 emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” 

al Județului Timiș și comunicat prin adresa înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2197/11.06.2018; 

- prevederile art.5 lit.l și art.6-7 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.14 lit.b, art.15 alin.1 pct.9 și art.101-104 din Anexa la H.G. nr.1245/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în 

muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 
 

Art.1. Se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-cu atribuții delegate 

de șef S.V.S.U. Pesac în cadrul Primăriei Comunei Pesac, ca persoană responsabilă cu punerea în 

aplicare a măsurilor privind organizarea activităților de prevenire și protecție în caz de pericol grav și 

iminent de accidentare, la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac. În acest sens, 

domnul Nedin Vasile-Petru va desfășura activitățile prevăzute la art.15 din Anexa la H.G. 

nr.1245/2006. 

 

  Art.2. Starea de pericol grav și iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art.5 lit.l 

din Legea nr.319/2006, poate fi constatată de către orice lucrător din cadrul Primăriei Comunei Pesac 

și al S.P.C.L.E.P. Pesac, de către lucrătorul serviciului extern de prevenire și protecție cu care s-a 

încheiat contract, precum și de către inspectorii de muncă. 

 R O M Â N I A  
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Art.3. Domnul Nedin Vasile-Petru are obligația ca, la constatarea oricărei stări de pericol grav 

și iminent de accidentare, să pună în aplicare prevederile art.102-103 din Anexa la H.G. nr.1245/2006 

și să ia imediat următoarele măsuri de securitate:  

     a) oprirea echipamentului de muncă și/sau activității;  

     b) evacuarea personalului din zona periculoasă;  

     c) anunțarea serviciilor specializate;  

     d) anunțarea conducătorilor ierarhici;  

     e) eliminarea cauzelor care au condus la apariția stării de pericol grav și iminent.  

 

Art.4. Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă (IP SSM) va respecta 

prevederile cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

Art.5. Obligația angajatorului în domeniul securității și sănătății în muncă va respecta 

prevederile cuprinse în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

Art.6. Noile atribuţii ale persoanei desemnate ca persoană responsabilă cu punerea în aplicare 

a măsurilor privind organizarea activităților de prevenire și protecție în caz de pericol grav și iminent 

de accidentare, la nivelul Primăriei Comunei Pesac și al S.P.C.L.E.P. Pesac, vor fi cuprinse în fişa 

postului care se va înmâna angajatului pe bază de semnătură. 

 

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoana prevăzută la 

art.1 din prezenta dispoziție. 

 

Art.8. Prezenta  dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Domnului Nedin Vasile-Petru, referent III asistent-cu atribuții delegate de șef 

S.V.S.U. Pesac; 

- Angajaților Primăriei Comunei Pesac și ai S.P.C.L.E.P. Pesac. 

 

 

 
 

             PRIMAR,                        AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67 din 22.06.2087 



 

                                                                                                       ANEXA nr.1 

                                                             La Dispoziția Primarului Comunei Pesac Nr.67/22.06.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR 
 

  

 

 

Angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire 

suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătații în muncă, în special sub forma de informații 

și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său: 

 la angajare; 

 la schimbarea locului de muncă sau la transfer; 

 la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale 

echipamentului existent; 

  la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

  la executarea unor lucrări speciale. 

Instruirea prevăzuta trebuie să fie: 

 adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri; 

  periodică și ori de câte ori este necesar. 

Angajatorul se va asigura ca lucrătorii din intreprinderi și/sau unități din exterior, care 

desfășoară activități în intreprinderea și/sau unitatea proprie, au primit instrucțiuni adecvate 

referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților. 

Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în 

muncă au dreptul la instruire corespunzătoare. 

Instruirea lucrătorilor nu poate fi realizata pe cheltuiala acestora și/sau a reprezentanților 

acestora., aceasta trebuie să se efectueze și să se realizeze în timpul programului de lucru, fie în 

interiorul, fie în afara intreprinderii și/sau unității. 

 

 

 

Primar, 

TOMA CORNEL 
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                                                                                                       ANEXA nr.2 

                                                             La Dispoziția Primarului Comunei Pesac Nr.67/22.06.2018 
   

 

 

 

 

 

 

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 
 

 

  

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele 

legate de muncă. 

În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de 

responsabilitățile sale în acest domeniu. 

 Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă nu aduc atingere 

principiului responsabilității angajatorului. 

  În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru: 

 asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor; 

 prevenirea riscurilor profesionale; 

 informarea și instruirea lucrătorilor; 

 asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în  

                              muncă. 

Angajatorul are obligația să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute anterior, ținând seama 

de modificarea condițiilor, și pentru îmbunătățirea situațiilor existente. 

Angajatorul are obligația să implementeze măsurile prevazute pe baza următoarelor principii 

generale de prevenire: 

 evitarea riscurilor; 

 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

 combaterea riscurilor la sursă; 

 adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor           

de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă și de 

producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm 

predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății; 

 adaptarea la progresul tehnic; 

 înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este   

mai puțin periculos; 

  dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, 

organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor 

din mediul de muncă; 

 adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de 

protecție individuală; 

 furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii, ținând seama de natura activităților din 

intreprindere și/sau unitate, angajatorul are obligația: 
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 să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la 

alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice 

utilizate și la amenajarea locurilor de muncă; 

 ca, ulterior evaluării prevăzute anterior și dacă este necesar, măsurile de 

prevenire, precum și metodele de lucru și de producție aplicate de angajator să 

asigure îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății lucrătorilor și 

să fie integrate în ansamblul activităților intreprinderii și/sau unității respective și 

la toate nivelurile ierarhice; 

  să ia in considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și 

sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini; 

 să asigure ca planificarea și introducerea de noi tehnologii să facă obiectul 

consultărilor cu lucrătorii și/sau reprezentanții acestora în ceea ce privește 

consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, determinate de alegerea 

echipamentelor, de condițiile și mediul de muncă; 

 să ia măsurile corespunzatoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, 

accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit 

instrucțiunile adecvate. 

Fără a aduce atingere altor prevederi ale legii, atunci când în același loc de muncă își 

desfășoara activitatea lucrători din mai multe intreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora au 

următoarele obligații: 

 să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, 

sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților; 

  să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii 

riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților; 

 să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

 să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile 

profesionale. 

 Măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio 

situație obligații financiare pentru lucrători. 

 

 

 

 

Primar, 

TOMA CORNEL 
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D I S P O Z I Ţ I A 
                                

privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de 

integritate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică  

la nivelul Comunei Pesac 

 

 

Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş;  

 Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.5 alin.1 și art.5 alin.4 din Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism 

de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

-  prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.1851/2013 viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și 

administrației publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor  metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală
*
), republicat (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.947/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013; 

- prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.63 şi art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.a, art.115 alin.2 și art.115 alin.5-7 

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

completările ulterioare, 

 

D    I    S    P    U    N    E : 

 
Art.1. Se desemnează doamna Dada Stefania-Aurelia, inspector I superior-achiziții publice în 

cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei Comunei Pesac, ca 

persoană responsabilă cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor 

de atribuire a contractelor de achiziție publică la nivelul Comunei Pesac. 

 

Art.2. Se desemnează ca înlocuitor al doamnei Dada Stefania-Aurelia, 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 Dumitraș Angelica, secretar al Comunei Pesac. 

 

 

 

 R O M Â N I A  
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Art.3. Noile responsabilități și atribuții ale persoanelor desemnate la art.1-2 din prezenta 

dispoziție vor fi cuprinse în fişele postului, care se vor înmâna angajaților pe bază de semnătură. 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiei se încredinţează persoanele nominalizate la 

art.1-2 ale prezentei dispoziții. 

 

        Art.5.  Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Județul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Persoanelor nominalizate la art.1-2 din prezenta dispoziție; 

- La dosarul profesional al angajaților. 

 

 
 

             PRIMAR,                        AVIZAT  

       TOMA CORNEL                                                                      Secretar comună, 

                                                                                DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.68 din 22.06.2087 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

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

unui număr de 5 zile din concediul legal de odihnă  
 

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

- cererea înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2351/22.06.2018 depusă de doamna 

Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac; 

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

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr.157/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E : 
 

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

unui număr de 5 zile din concediul legal de odihnă pe anul 2018, în perioada 02.07.2018 – 06.07.2018, 

inclusiv. 

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

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

legal de odihnă. 

 Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

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

Primăriei Comunei Pesac;  

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

Comunei Pesac; 

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

dispoziție; 

- Celei în cauză. 

                                        
                       PRIMAR,                                   AVIZAT  

                 TOMA CORNEL                                                                       Secretar Comună, 

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

Nr. 69 din 22.06.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară  

la data de 29.06.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

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

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

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 29 

iunie 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. 70 din 22.06.2018 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

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

 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei doamnei Ciurar Ileana 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

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

nr.2331/21.06.2018 depusă de către doamna Ciurar Ileana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.882, 

Judeţul Timiş; 

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

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2332/21.06.2018; 

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

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2333/21.06.2018; 

- 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 Ciurar 

Ileana, domiciliată în Comuna Pesac, nr.882, Judeţul Timiş, având CNP 2640221267415. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 107 lei/lună, 

începând cu data de 01.07.2018. 

           Art.3. Plata dreptului prevăzut la art.2 se va face prin  mandat poștal, de către Agenţia 

Judeţeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş.  

Art.4 Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se însărcinează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent-lucrător social în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

Art.5.   Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei pentru susținerea familiei. 

 

             PRIMAR,                                              AVIZAT, 

         TOMA CORNEL                                                             Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.71 din 22.06.2018 

 

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 :2333/21.06.2018 

 

 

 

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 IULIE 

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. CIURAR ILEANA 2640221267415 Pesac  
nr. 882 

2/21.06.2018 107 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

D I S P O Z I Ţ I A 

 
Privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Drăgoi Livius 

 

 

 

           Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

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

nr.2371/22.06.2018 depusă de către domnul Drăgoi Livius, domiciliat în Comuna Pesac, nr.729, 

Judeţul Timiş; 

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

social și înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2372/22.06.2018; 

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

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2373/22.06.2018; 

- 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 domnului Drăgoi 

Livius, domiciliat în Comuna Pesac, nr.729, Judeţul Timiş, având CNP 1880422352302. 

          Art.2. Se stabileşte dreptul de alocaţie pentru susţinerea familiei în cuantum de 300 lei/lună, 

începând cu data de 01.07.2018. 

           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. 72 din 22.06.2018 

 

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 :2373/22.06.2018 

 

 

 

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 IULIE 

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. DRĂGOI LIVIUS 1880422352302 Pesac  
nr.729 

3/22.06.2018 300 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social  

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 



 

  

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

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

la data de 06.07.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

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

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

 

 

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

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

06.07.2018, orele 13
00

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

   

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

secretarului Comunei Pesac, doamna Dumitraş Angelica. 

 

             Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

actelor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Consiliului Local al Comunei Pesac; 

- Prin afişaj, atenţiei publice.              

 

 

 

                     PRIMAR,                                                                                     AVIZAT 

              TOMA CORNEL                                                                         Secretar Comună,   

                                                                                           DUMITRAŞ ANGELICA  
 

 

 

 

 

 

Nr. 73 din 06.07.2018 

 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

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

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.65/22.06.2018 emisă de Primarul Comunei Pesac 
 

 
        Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - prevederile Dispoziției nr.65/22.06.2018 privind modificarea cuantumului ajutorului social și 

al componenței familiei în dosarul de ajutor social privind pe titulara Lăcătuș Ana; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2645/13.07.2018 întocmit către de 

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

 - prevederile art.12, art.14 alin.1 și alin.3, ale art.14
1
 alin.3 și art.17 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor mtodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D  I S P  U  N  E: 

 
 Art.1. Se modifică art.1 din Dispoziția nr.65/22.06.2018 privind modificarea cuantumului 

ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor social privind pe titulara Lăcătuș Ana, 

care va avea următorul conținut: 

 ”Art.1. Începând cu data de 01.07.2018, se modifică componența familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara LĂCĂTUȘ ANA având CNP 2770909353949, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.778, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul membrilor familiei de la 7 persoane la 6 

persoane.”  

 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.65/22.06.2018 rămân neschimbate. 

 

           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; 

    - Celei în cauză. 

 

 

                 PRIMAR,                       AVIZAT 

           TOMA CORNEL                                                                Secretar Comună, 

                                                                                      DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

Nr.74 din 13.07.2018 

 

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 : 2645/13.07.2018 

 
 
 
 
 
 

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, propun modificarea art.1 din Dispoziția nr.65/22.06.2018 

privind modificarea cuantumului ajutorului social și al componenței familiei în dosarul de ajutor 

social privind pe titulara Lăcătuș Ana ca urmare a constatării unor diferențe privind componența 

familiei (de la 7 membri la 6 membri) începând cu luna IULIE 2018, a unui număr de  1 dosar, după 

cum urmează: 
 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 

beneficiarului al ASF 
Nr.dosar al 

ASF 

 

Adresa Cuantum vechi 
- lei - 

Cuantum nou 
- lei - 

1. LĂCĂTUȘ ANA 

2770909353949 

3/20.08.2012 Pesac  

nr. 778 

600 564 

 

 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

 NEDIN VASILE-PETRU 



 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind aprobarea acordării ajutorului social doamnei Ilisei Sofia 

 

 

            Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

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

2683/17.07.2018 depusă de doamna Ilisei Sofia, domiciliată în Comuna Pesac, nr.678, Judeţul Timiş; 

 - declarația pe propria răspundere depusă de doamna Ilisei Sofia și înregistrată la Primăria 

Comunei Pesac sub nr. 2684/17.07.2018; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2685/17.07.2018 întocmită 

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

Pesac; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2686/17.07.2018 întocmit de domnul 

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

             - prevederile art.9-12 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

D     I     S     P     U     N     E : 
 

Art.1. Se aprobă plata ajutorului social în cuantum de 255 lei pentru doamna Ilisei Sofia, 

domiciliată în comuna Pesac nr.678, Județul Timiș, având CNP 2540312353948, în calitate de 

titular. 
Art.2. (1) Drepturile prevăzute la art.1 se acordă începând cu data de 01.08.2018. 

           (2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează prin mandat poștal de către 

Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş. Dispoziţia poate fi contestată în termen de 

30 de zile de la data comunicării pe calea contenciosului administrativ. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal. 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 75 din 17.07.2018 

 

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 : 2686/17.07.2018 

 

 
 

 

 

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 AUGUST 2018, propun acordarea ajutorului social pentru un 

dosar, după cum urmează: 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Adresa Nr.dosar Suma acordată 

– lei –  

 

1. 

 

ILISEI SOFIA 

 

 

Pesac nr.678 

 

1/17.07.2018 

 

255 

 

 

 
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 30.07.2018 

 

 

 

 

              Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

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

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

 

D   I   S   P   U   N   E  : 

 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Pesac în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 

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.76 din 23.07.2018 

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

 

 

 

 Primarul Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

În urma verificării anexei la Dispoziția nr.18/26.02.2014 privind delimitarea secţiilor de 

votare în Comuna Pesac pentru desfăşurarea şi organizarea alegerilor membrilor din România în 

Parlamentul European din anul 2014 emisă de Primarul Comunei Pesac, cât și a verificării 

delimitărilor existente în Registrul secțiilor de votare al comunei Pesac, s-a constat faptul că există 

delimitări care nu se încadrează în prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr.208/2015 pentru alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

- La secția de votare nr. 496: sat Pesac, literele A - L; 

- La secția de votare nr. 497: sat Pesac, literele M - Z; 

 Luând în considerare prevederile art.4 lit. e) 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; 

 În baza prevederilor art. 20 alin. (3), art. 21 și art. 22 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare;  

Văzând avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr. 8891 din data de 24.07.2018 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 2835/25.07.2018; 

Ținând cont de 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; 

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

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1. (1) În vederea aplicării dispozițiilor art. 21 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, se actualizează delimitarea secţiilor de votare nr. 496 și 497 

situate pe raza Comunei Pesac, după cum urmează: 

 

 La Secția de Votare nr.496 (cod secţie 37-496), cu sediul la Căminul Cultural Pesac, 

se șterge delimitarea sat Pesac, literele A - L și se introduce delimitarea sat Pesac, 

nr. 0-455, tip filtrare numere toate numerele; 
 

 La Secția de Votare nr.497 (cod secţie 37-497), cu sediul la Școala Gimnazială 

„MARIA BRINDEA” Pesac, se șterge delimitarea sat Pesac, literele M - Z și se 

introduce delimitarea sat Pesac, nr. 456-918, tip filtrare numere toate numerele. 

 R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 

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

Telefon/Fax: 0256-382888;  e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 
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            (2) Ca urmare a actualizării delimitărilor, la secția de votare nr. 496 vor fi arondați 918 

alegători, iar la secția de votare nr. 497 vor fi arondați 915 alegători. 

           (3) Aria secțiilor de votare este compactă, iar distanța între domiciliul alegătorilor 

repartizați și secțiile de votare la care sunt arondați nu este mai mare de 3 km. 

 

Art.2. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției nr.18/26.02.2014 

emisă de primarul Comunei Pesac, precum și orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează persoanele desemnate să 

efectueze operațiuni în Registrul electoral al Comunei Pesac, respectiv doamna Sicoe (fostă Lezeu) 

Anișoara-Nicoleta, inspector I principal și doamna Miloș Monica, inspector I principal, ambele în 

calitate de funcționari publici în cadrul SPCLEP Pesac. 

 

Art.4. 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; 

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

SPCLEP Pesac; 

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

- 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. 77 din 25.07.2018 
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D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind modificarea componenței familiei în dosarul de alocație pentru susținerea familiei  

titularei de dosar Ardelean Ana-Emilia 
 

 
 

 

 

 Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

            Având în vedere următoarele: 

 - cererea – declarație pe propria răspundere înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2851 

din data de 26.07.2018 depusă de către doamna Ardelean Ana-Emilia, domiciliată în Comuna Pesac, 

nr.476, Județul Timiș; 

 - ancheta socială înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.2852/26.07.2018 întocmită de 

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

intervenit modificări în situația familiei solicitantei; 

 - referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2853/26.07.2018 întocmit de domnul 

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

- prevederile Certificatului de naștere Seria N.10 nr.727299 reprezentând act de naștere 

nr.88/06.06.2017 eliberat la data de 06.06.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare privind pe minora 

Ardelean Cristina-Claudia; 

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

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată (r1), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile H.G nr.1291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, 

a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și 

indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea 

familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 

privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a 

alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008; 

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

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E   : 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.08.2018, se modifică componența familiei în dosarul alocaţiei 

pentru susţinerea familiei privind pe titulara ARDELEAN ANA-EMILIA, având CNP 

2881007352290, domiciliată în Comuna Pesac, nr.476, Județul Timiș, întrucât se modifică numărul de 

copii beneficiari de alocație pentru susținerea familiei de la un număr de 4 copii la un număr de 5 copii 

(copilul Ardelean Cristina-Claudia s-a născut la data de 05.06.2017 conform Certificatului de naștere 

Seria N.10 nr.727299, reprezentând act de naștere nr.88/06.06.2017, eliberat la data de 06.06.2017 de 

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

obținerea ASF abia la data de 26.07.2018).  

 

R O M Â N I A  

PRIMĂRIA COMUNEI  PESAC 
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 Art.2. Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei în sumă de 328 Ron rămâne nemodificat, 

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

Socială Timiș. 

 

Art.3. Cu îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează domnul Nedin Vasile-Petru, referent 

III asistent -  lucrător social  în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Reprezentantului legal al alocaţiei de susţinere a familiei. 

 

 

 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

          TOMA CORNEL                                                              Secretar comună,                   

                                                                                            DUMITRAŞ ANGELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 78 din 26.07.2018 



 

 

R  O  M  Â  N  I  A 

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

  PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC 

Pesac, nr.360, ap. nr.1, Judeţul Timiş Tel./Fax: 0256-382888; e-mail: primariapesac@yahoo.com, www.primariapesac.ro 

Nr. înregistrare : 2853/26.07.2018 

 

 

 

 

R E F E R A T 
 

 

 

 

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

Compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, ținând cont că sunt 

respectate prevederile legale în vigoare, propun MODIFICAREA componenței familiei, 

respectiv a numărului de membrii (de la 6 la 7 membri) privind alocația pentru susținerea 

familiei titularei ARDELEAN ANA-EMILIA, începând cu luna  AUGUST 2018, ca urmare a 

nașterii minorei ARDELEAN CRISTINA-CLAUDIA (născută la data de 05.06.2017 conform 

Certificatului de naștere Seria N.10 nr.727299 reprezentând act de naștere nr.88/06.06.2017 

eliberat la data de 06.06.2017 de către SPCLEP Sânnicolau Mare, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

beneficiarului ASF 

Nr.dosar 

ASF 

 Adresa Cuantum nou 

-lei- 

1. 

ARDELEAN ANA-

EMILIA 

 

8/01.11.2016 Pesac nr.476 328 

 

 

 

REFERENT III ASISTENT – lucrător social, 

NEDIN VASILE-PETRU 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

Privind suspendarea plății ajutorului social în cazul unor titulari de dosar 

 

 
             Primarul  Comunei Pesac, Judeţul Timiş; 

 Având în vedere următoarele: 

 - foaia colectivă de prezență pe luna iulie 2018, înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.2893//30.07.2018 întocmită de domnul viceprimar Lungu Mihail; 

- anchetele sociale înregistrate la Primăria Comunei Pesac sub nr.2914/31.07.2018 și 

nr.2915/31.07.2018 întocmite de domnul Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în 

cadrul Primăriei Comunei Pesac privind pe titularii de dosar Atyim Arnold și Stanici Florin; 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.2917/31.07.2018 întocmit de domnul 

Nedin Vasile-Petru, referent III asistent – lucrător social în cadrul Compartimentului Asistență socială 

al Primăriei Comunei Pesac; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.28 alin.1 și art.33 alin.1 lit.a din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată (r1), cu  modificările şi completările ulterioare; 

 

D     I     S     P     U     N     E      : 

Art.1. Se suspendă plata dreptului de ajutor social în cazul unor titulari de dosar, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Suspendarea plății dreptului prevăzut la art.1 se face începând cu data de 01.08.2018. 
Art.3. Suspendarea plății dreptului la ajutor social are la bază următoarele motive: nu sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.6 alin.2 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare şi nici condițiile prevăzute de art.28 alin.1 din H.G. nr.50/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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

la data comunicării. 

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

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

Art.6. Prezenta Dispoziție se comunică: 

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

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială Timiş; 

- Compartimentului Asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Celor în cauză. 
 

             PRIMAR,                                                AVIZAT 

         TOMA CORNEL                                                               Secretar comună,                   

                                                                                               DUMITRAŞ ANGELICA 
 

Nr. 79 din 31.07.2018 
 

 R O M Â N I A  
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ANEXA NR.1 

       La Dispozitia nr. 79 / 31.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL 
cu titularii de dosar pentru care se suspendă plata dreptului la ajutor social,  

începând cu data de 01.08.2018 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

titularului de dosar 

 

 

Nr.dosar Adresa Cuantum  

ajutor social 

-lei- 

 

Observații  

1. ATYIM ARNOLD 3/24.07.2014 Pesac, nr.882, în 

fapt la nr.867 

442 nu a efectuat orele de muncă obligatorii 

impuse prin Fișa de calcul 

 

2. STANICI FLORIN 7/24.11.2014 Pesac, nr.895 A 142 nu a efectuat orele de muncă obligatorii 

impuse prin Fișa de calcul 

 

 

 
     PRIMAR      REFERENT III ASISTENT -LUCRĂTOR SOCIAL, 

TOMA CORNEL                NEDIN VASILE-PETRU 

 



 

 

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 : 2917/31.07.2018 

 

 

R E F E R A T 

 
 
           Subsemnatul NEDIN VASILE-PETRU, în calitate de lucrător social în cadrul 

compartimentului Asistenţă Socială al Primăriei Comunei Pesac, prin prezenta, în 

conformitate cu prevederile art.6 alin.2 și art.16 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere următoarele: 

 - Foaia colectivă de prezență înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

2893/30.07.2018, din care rezultă că numiții Atyim Arnold, Stanici Florin și Mandici Vasile, 

beneficiari de ajutor social, nu și-a efectuat orele de muncă obligatorii impuse prin Fișa de 

calcul; 

 -  ancheta socială nr. 2914/31.07.2018, privind pe numitul Atyim Arnold; 

 - ancheta socială nr. 2915/31.07.2018, privind pe numitul Stanici Florin, propun 

suspendarea acordării dreptului de ajutor social începând cu luna AUGUST 2018 pentru 

următorii beneficiari: 

 
Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Nr.dosar Adresa 

 

Cuantum VMG 

-lei- 

1. ATYIM ARNOLD 3/24.07.2014 Pesac, nr.867 442 

2. STANICI FLORIN 7/24.11.2014 Pesac, nr.895/A 142 

 

 
REFERENT III ASISTENT - LUCRĂTOR SOCIAL 

NEDIN VASILE-PETRU 
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