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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 3 din 24.07.2020 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, 

precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac, conform O.U.G. nr. 57/2019 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ______________ din data de ______.2020, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 2473/24.07.2020 elaborat de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- referatul înregistrat sub nr. _____/_____.2020 prezentat de doamna Dumitraș Angelica – 

secretar general al Comunei Pesac, prin care propune consiliului local actualizarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr. 24/27.02.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. 

Pesac; 

- prevederile art. 110 alin. 1 și art. 129 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1-16 și art. 24-26 din 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 (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securității şi sănătății în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 210/1999 a concediului paternal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
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- O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, 

republicată (r3), cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi 

bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. a, art. 129 alin. 3 lit. a, 

art. 129 alin. 14, art. 134 alin. 1 lit. a, art. 134 alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 

197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  
 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al Primăriei Comunei 

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

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

 

Art.2. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L. Pesac nr. 24/27.02.2018, precum și 

orice alte prevederi contrare. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, precum și personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pesac. 

 

Art.4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR           AVIZAT 

             PRIMAR,                        Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  
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