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Anexa nr. 4 

STANDARD GENERAL DE 
PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC  

PE PAGINA DE INTERNET A PRIMARIEI COMUNEI PILU 
Secțiuni: 
A. Despre noi/Despre instituţie 
Primaria comunei Pilu se administreaza si functioneaza in baza O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ si in temeiul principiilor specifice aplicabile administratiei publice locale. 
 
Conform art. 148 din O.U.G. nr. 57/2019 Primaria comunei Pilu este formata din urmatorii: 
 
 Primar – Drăgan Dan-Lucian 
 Viceprimar – Olteanu Giorgiana 
 Consilier al primarului – Maier Alexandru Dan 
 Secretar – Nedea Florea 
 Compartimente si servicii prevazute in organigrama institutiei 
 
B. Informaţii de interes public/Interes public 
 http://www.comunapilu.ro/) – accesand pagina web a Primariei, sectiunile Alte documente si Documente 
si info financiare (coloana din partea stanga) se vor regasi informatii despre buget, achizitiile publice, 
anunturi, etc - Comp.Buget-Finante (comunapilu.ro) 
 
De asemenea, la sectiunea Anunturi, se regasesc informatiile despre concursurile organizate, 
nomenclatoare stradale, PUZ, etc. - Anunturi (comunapilu.ro) 
 
C. Contact 
| Primaria comunei Pilu (http://www.comunapilu.ro/) 
Comuna Pilu 
Adresa: Pilu, nr. 69, jud. Arad, CP: 317255, Romania 
Tel: 0257/353-818 
Tel/Fax:0257/353-800 
e-mail: primaria@comunapilu.ro 
 
D. Integritatea instituţională 
A. Secțiunea „Administratie”  
1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției: O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrative - Comuna (comunapilu.ro) 
1.2. Prezentarea conducerii, (cu publicarea CV-urilor aferente pentru demnitarii din conducere, daca este 
posibil) - Administratie (comunapilu.ro), in bara din stanga se regasesc informatii despre Primar, 
Viceprimar, Consiliu local, Secretar si toate compartimentele din cadrul Primariei comunei Pilu 
1.2.1. Lista completă a demnitarilor cu funcții de conducere – Primarul comunei Pilu (Primar 
(comunapilu.ro) si Viceprimarul comunei Pilu -  Viceprimar (comunapilu.ro) 
1.3. Organizare:  
A. Primar 
B. Consiliul Local 
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C. Viceprimar 
D. Consilier al primarului 

 
IV. Compartimente functionale  
 
a) In subordinea Primarului Comunei Pilu 
1. Compartiment Buget-Finante 
2. Compartiment Urbanism 
3. Compartiment SVSU 
 
b) In subordinea secretarului (vacant) 
1. Compartiment Juridic, Relatii Publice si informatica 
2. Compartiment Asistenta Sociala 
3. Compartiment Stare Civila si Evidenta Persoanelor 
4. Compartiment Agricol 
5. Compartiment Proiecte Externe Nerambursabile  
 
b) In subordinea Viceprimarului Comunei Pilu 
1. Compartiment Cultura si Sport 
2. Compartiment Gospodarire Comunala 
3. Compartiment Dezapezire 
 
1.3.1. Regulament de organizare și funcționare: acesta este elaborat si implementat in cadrul Standardului 
2 – Atributii, functii, sarcini si se afla afisat la sediul institutiei. De asemenea, este publicat si pe site-ul 
institutiei. - ROF.pdf (comunapilu.ro) 
 
1.3.2. Organigrama 
Organigrama Primariei comunei Pilu este aprobata prin HCL nr. 43 din 2021 si este atasata pe site-ul 
institutiei - Organigrama.pdf (comunapilu.ro) 
 
1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub 
autoritatea instituției:  
1. Scoala Gimnaziala Pilu -  http://scoalapilu.wikifoundry.com/. ; Contact (comunapilu.ro) 
Contact: Pilu, nr. 35, Pilu, Romania, CP: 317255 
Tel./Fax: 0257/353706 
E-mail: scoalapilu@yahoo.com 
Director: Laura Amalia Barna 
 
1.3.4. Carieră – anunțurile posturilor scoase la concurs 
Atat pe site-ul Primariei, cat si la sediul acesteia se afiseaza ori de cate ori se scoate la concurs un post 
vacant, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare - Anunturi (comunapilu.ro) 
 
1.4. Programe și strategii 
In cadrul Primariei comunei Pilu s-a elaborat Strategia Nationala Anticoruptie 
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1.5. Rapoarte și studii 
 
1.5.1. Rapoarte – nu este cazul 
1.5.2. Studii -  nu este cazul 
 
2. Secțiunea informații de interes public - Anunturi | (http://www.comunapilu.ro/) 
2.1. Solicitarea informațiilor de interes public – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea 
reutilizării informațiilor din instituțiile publice, precum și: 
- Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, 
precum și datele de contact 
- Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 
- Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și 
lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal) 
- Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție ce pot fi 
publicate, conform legii 
- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 
2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public - Hotarari si dispozitii (comunapilu.ro) 
2.3. Buget - Comp.Buget-Finante (comunapilu.ro) 
2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea 
sau în coordonarea respectivei instituții - Comp.Buget-Finante (comunapilu.ro) 
2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară) - Comp.Buget-Finante (comunapilu.ro) 
2.3.3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii - Transparenta venit salarial 
(comunapilu.ro) 
2.4. Bilanțuri contabile 
2.5. Achiziții publice - https://www.e-licitatie.ro/pub 
2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice 
2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice 
2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro 
2.5.4. Documentele privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale 
de recepție, ordine de plată 
 
2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice – Administratie: Consiliu 
Declaratii de avere/ | (http://www.comunapilu.ro/) 
Administratie: Consiliu Declaratii de avere si interese | (http://www.comunapilu.ro//) 
 
2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate –  Administratie: Cereri tip/Acte necesare | 
(www.comunapilu.ro /) 
 
3. Contact: a lua legatura (comunapilu.ro) 
 


