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Anexa HCL 20/2021 
 
 

STATUT 
 
Statutul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD 
____ 
CAPITOLUL I: Prezentarea generală a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD 
Art. 1 
(1)COMUNA PILU, JUDETUL ARAD este: 
a)persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu 
propriu; 
b)subiect juridic de drept fiscal; 
c)titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile 
cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 
 
(2) COMUNA PILU are sediul social în PILU, JUDETUL ARAD la adresa: PILU STRADA 
1 (HCL nr.35/25.06.2018), NR.69, CP:317255, codul de înregistrare fiscală 3519313. 
(3)Însemnele specifice ale COMUNEI PILU, judetul Arad nu sunt aprobate.(stema, 
drapel si imn). 
____ 
Art. 2 
(1) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD are reşedinţa în PILU. 
____ 
 (2) COMUNA PILU se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: 
-La Nord Ungaria si Comuna Zerind; 
-La Sud: Comuna Graniceri; 
-La Est: comunele Zerind si Socodor; 
-La Vest:Ungaria. 
 
 (3) COMUNA PILU are în componenţă un număr de 2 localităţi rurale, după cum 
urmează : 
- Satul Pilu, resedinta de comuna; 
- Satul Varsand, sat apartinator. 
 
(4) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului 
naţional, are rangul IV. 
(5)Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 
extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în 
anexa nr. 2 la prezentul statut. 
Art. 3 
 (1) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD dispune de o reţea hidrografică formată din:  
-Raul Crisul Alb; 
-Canalul Morilor. 
(2)Pe teritoriul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD, se regăsesc o floră şi faună diverse 
, specifice de campie. 
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 (3)COMUNA PILU, JUDETUL ARAD dispune de o mare diversitate de soluri specifice 
Campiei de vest: 
-cernoziomuri; 
-brun galbui ruginiu; 
-brun galbui cu pete rare vinetii; 
-brun galbui inchis cu pete vinetii, etc.  
. 
 (4)Resursele de subsol ale COMUNA PILU, JUDETUL ARAD sunt formate din: 
-ape termale; 
-gaze naturale; 
-petrol. 
 
(5)Denumirea şi lungimea râurilor, , denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială 
a COMUNA PILU, JUDETUL ARAD 1 se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut. 
____ 
Art. 4 
(1). COMUNA PILU, JUDETUL ARAD s-a înfiinţat în anul 1968. 
(2)Prima atestare documentară a COMUNA PILU, JUDETUL ARAD a fost în 1283-
localitatea Pilu și 1217-localitatea Vărșand. 
(3)Evoluţia istorică a COMUNA PILU, JUDETUL ARAD se regăseşte în anexa nr. 4 la 
prezentul statut. 
Art. 5 
(1)Populaţia COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD numără 2191 locuitori. 
(2)Componenţa şi structura populaţiei COMUNA PILU, JUDETUL ARAD, defalcate 
inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut.  
(3)Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în 
vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a 
folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile 
deconcentrate. 
CAPITOLUL II: Autorităţile administraţiei publice locale 
Art. 6 
(1)Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 
a)Consiliul Local al COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD care reprezintă autoritatea 
deliberativă de la nivelul COMUNA PILU, JUDETUL ARAD . Consiliul Local al COMUNEI 
PILU este format din 11  membri; 
b)Primarul COMUNEI PILU, ca autoritate executivă; 
c)La nivelul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD, consiliul local a ales un viceprimar,   
numele acestuia fiind OLTEANU GIORGIANA. 
(2)Apartenenţa numărul și apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 
-6 consilieri locali din partea PNL; 
-3 consilieri locali din partea PMP; 
-2 consilieri locali din partea PSD. 
(3)Constituirea Consiliului Local al COMUNEI PILU s-a constatat prin Ordinul 
prefectului judeţului ARAD nr. 753/30.10.2020. 
(4)Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 
locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt 
prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul 
statut, după caz. 
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Art. 7 
(1)Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de 
cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA PILU, 
JUDETUL ARAD. 
(2)Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA PILU, 
JUDEȚUL ARAD. 
(3)Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a 
conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, 
precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a 
COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 
CAPITOLUL III: Căi de comunicaţii 
Art. 8 
(1)Raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD este tranzitată, după caz, de 
una sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii 
nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare: 
-reţeaua rutieră. 
 (2)Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de 
interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt 
prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut. 
 
CAPITOLUL IV: Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe 
raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDEȚUL ARAD. 
Art. 9 
(1)Reţeaua şcolară de la nivelul COMUNEI PILU,JUDETUL ARAD, potrivit Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde 
un numar de 1 de unităţi de învăţământ de stat preuniversitar, acreditate. 
(2)Pe raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD îşi desfăşoară activitatea o 
unitate de invățământ preuniversitar cu personalitate juridică (Scoala Gimnaziala Pilu) 
la care sunt arondate 3 unități de învățământ fără personalitate juridică (Scoala 
Primară Vărșand, Grădinița cu Program Normal Varșand și Grădinița cu Program 
Normal Pilu). 
(3)Unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la 
prezentul statut. 
(5) COMUNA PILU,JUDETUL ARAD susţine unităţile de învăţământ  prevăzute la alin. 
(1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 
Art. 10 
(1)Pe raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD îşi desfăşoară activitatea 0 
de instituţii de cultură. 
(2)Pe raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD se organizează 3 manifestări 
culturale. 
(3)Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor 
culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
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(4) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD participă la finanţarea manifestărilor culturale de 
la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 
 
 
 
Art. 11 
(1)Pe raza teritorială a COMUNA PILU,JUDETUL ARAD se asigură următoarea formă 
de asistenţă medicală: 
(a)asistenţă medicală profilactică şi curativă; 
(2)COMUNA PILU, JUDETUL ARAD participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de 
sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 
(3)Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin: 
-cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie. 
(5)Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală 
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
Art. 12 
(1)Pe raza teritorială a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD se asigură servicii sociale 
definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2)COMUNA PILU, JUDETUL ARAD asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale 
prevăzute la alin. (1). 
 (3)Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de COMUNA PILU, JUDETUL ARAD se 
regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut. 
Art. 13 
(1)Pe raza teritorială COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD îşi desfăşoară activitatea, 1 
asociaţie sportiva. 
(2)Lista cu denumirea clubului prevăzut la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 
prezentul statut. 
 
CAPITOLUL V: Funcţiuni economice ale COMUNEI PILU, JUDEȚUL ARAD 
Art. 15 
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 
secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la 
prezentul statut. 
 
CAPITOLUL VI: Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-

teritoriale 
Art. 16 
(1)Patrimoniul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD este compus din bunurile mobile şi 
imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al COMUNEI PILU, 
JUDETUL ARAD, precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter 
patrimonial. 
(2)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI PILU,JUDETUL ARAD, întocmit 
şi atestat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2021, în conformitate cu prevederile 
art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
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administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte în anexa nr. 11 la 
prezentul statut. 
(3)Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD se 
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe 
pagina de internet a COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD, în secţiunea dedicată acestui 
statut. 
 
CAPITOLUL VII: Serviciile publice existente 
Art. 17 
Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul COMUNEI PILU, JUDETUL 
ARAD sunt, după caz: 
a)serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de COMPANIA DE APA 
ARAD; 
b)serviciul public de transport, după caz, furnizat de: ......... (numele 
operatorului/operatorilor) ..............................................; 
c)serviciul public de salubrizare, furnizat de: ASOCIATIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR. Operator …. 
d)serviciul public de iluminat furnizat de SC STEMPLE POWER SRL și E-DISTRIBUTIE 
BANAT SA. 
Art. 18 
Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a COMUNEI PILU, 
JUDETUL ARAD sunt furnizate de E-DISTRIBUTIE BANAT SA. 
CAPITOLUL VIII: Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe 
şi de obiective de interes public local 
Art. 21 
(1)COMUNA PILU,JUDETUL ARAD, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe 
şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes 
local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2)În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, 
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste 
hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia 
de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate 
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(3)Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, 
se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui 
teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
CAPITOLUL IX: Societatea civilă, respectiv partidele politice, 
sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi 
desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 
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Art. 22 
 (1) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 
organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi 
artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau 
proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 
 
(2) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi 
educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se 
încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ - teritoriale. 
(3) COMUNA PILU, JUDETUL ARAD poate acorda finanţări nerambursabile de la 
bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
(4)Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza teritorială a COMUNA PILU, JUDETUL ARAD se regăseşte în anexa 
nr. 12 la prezentul statut. 
 
Art. 23 
 (1)Pe teritoriul COMUNA PILU, JUDETUL ARAD nu îsi desfasoara activitatea nuci un 
partid politic sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile 
Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 24 
 (1)În COMUNA PILU, JUDETUL ARAD îşi desfăşoară activitatea următoarele culte 
religioase:  
-Biserica Ortodoxa-Romana Pilu; 
-Biserica Catolica Varsand; 
-Cultul Baptist 
-Cultul Adventist; 
-Cultul Penticostal. 
 
(2)Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) 
se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 
CAPITOLUL X: Participare publică 
Art. 25 
Populaţia din COMUNA PILU, JUDETUL ARAD este consultată şi participă la dezbaterea 
problemelor de interes local, astfel:  
a)prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 
b)prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate; 
c)prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 
d)prin participarea la şedinţele consiliului local; 
e)prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului. 
 
Art. 26 
(1)În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare 
a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind 
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organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare 
sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz. 
 
(2)Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale 
comunei ori numai în unele dintre acestea. 
 
CAPITOLUL XI: Cooperare sau asociere 
Art. 27 
COMUNA PILU, JUDETUL ARAD se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 
juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării 
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local 
cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 28 
(1). COMUNA PILU, JUDETUL ARAD aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese 
comune. 
 
(2)Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de COMUNA 
PILU, JUDETUL ARAD  se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut. 
 
Art. 29 
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din 
bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de 
natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la 
prezentul statut. 
 
CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 30 
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Pilu  nr. 16/2021 
Art. 31 
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului COMUNA PILU, JUDETUL 
ARAD sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii 
deliberative. 
Art. 32  
- Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente 
de natură juridică. 
Art. 33 
Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se 
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor 
specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
ANEXA nr. 1a: 
Modelul stemei COMUNA PILU, JUDETUL ARAD-nu este aprobat 
ANEXA nr. 1b: 
Modelul steagului COMUNA PILU, JUDETUL ARAD-nu este aprobat 
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ANEXA nr. 1c: 
Modelul imnului COMUNA PILU, JUDETUL ARAD -nu este aprobat 
ANEXA nr. 2: 
UAT COMUNA PILU, JUD.ARAD are o suprafață totala de 7188,58 ha din care: 
-  369,14 ha intravilan (ape-12,73, cai rutiere- 15,85, curti constructii-340,56); 
-6819,44 ha extravilan.(agricol-6435,70, paduri-46,82, ape-212,56, cai comunicații-
114,03, curti constructii-8,68, neproductiv-4,65); 
 Satul Pilu:- intravilan: 176,14 ha;  
                -extravilan: 4702,71 ha. 
 
Satul Varsand:-intravilan:193 ha; 
     -extravilan:2153,36. 
 
ANEXA nr. 3: 
Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 
I.Hidrografia COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD este reprezentată, de râul Crișul Alb și 
Canalul Morilor  
a)Râuri 
Râul Crisul Alb, cu o lungime de aproximativ 11, km pe teritoriul COMUNEI PILU, 
JUDETUL ARAD și este îndiuit pentru prevenirea inundațiilor. 
Canalul Morilor este un afluent al Crisului Alb. El are cursul de la sud la nord dupa 
care se orientează catre nord-vest în amonte de satul Pilu, iar la ieșirea din localitate 
își schimbă direcția către nord-estpână aproape de confluența cu Crișul Alb.Este 
îndiguit pe tot parcursul. 
II.Flora COMUNA PILU, JUDETUL ARAD este reprezentată, în principal, de 
următoarele specii de plante:  
III.Fauna care trăieşte pe teritoriul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD este 
reprezentată, în principal, de următoarele specii: 
-vrabii; 
-rândunici; 
-porumbei salbatici; 
-iepuri; 
-fazani;  
-vulpi; 
-caprioare; 
-lopatari etc. 
Exista în COMUNA PILU, JUDETUL ARAD urmatoarele arii protejate din rețeaua natura 
2000: 
-Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru(ROSPA0015); 
-Nadab-Socodor-Varsand(ROSCI0231); 
-Crișul Alb(ROSCI0048). 
ANEXA nr. 4: 
Urmele existentei unor asezari pe aceste locuri sunt timpurii inca din epoca bronzului 
, dar prima asezare documentara  a localitatii Pilu dateaza din anul 1283. În principal 
, așezarea s-a chemat ,,Pel” formând un radical care în timp a evoluat diferit , 
devenind:Pyli, Pyl, Paly, Peel, Nagy Pel etc.Cum la vremea respectivă așezarea era 
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fărâmițată, având un fel de așezări -satelit acestea au avut denumiri ca:Vamos Pel, 
Kis Pel, Nemeș Pel. 

 Satul Varsand a fost atestat documentar din 1217. 
Pe teritoriul localităţii Vărşand au fost descoperite mai multe situri arheologice 
datând din epoca bronzului, importante sapaturi arhiologice . La movila “Viezuriște " 
au scos la iveala o mare asezare neolitica apartinand culturii Tisa. milen.7-3 iHr si 
Cultura Otomani sec.19-13 iHr. 
La movila "Dintre Vii" s-a depistat o asezare din epoca bronzului , deasuprara carea 
s-a identificat un cimitir de inhumatie din secolul al-XI- lea. 
         In conscriptia episcopului Sinesie Jivanovici din 1755 este mentionata o 
biserica din lemn cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", aceasta fiind inlocuita in 
anul 1835 cu actuala biserica de zid , ce poarta hramul celei vechi. 
ANEXA nr. 5: 

Componenţa şi structura populaţiei COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD, este următoarea: 
Total locuitori:2191. 
Componența etnica a Comunei Pilu: 
-români -80,92%; 
-maghiari-4,95%; 
-romi -11,69%; 
-necunoscuti-2,13%; 
-alte -0,29%. 
Componența confesionala a Comunei Pilu: 
-ortodocși-82,91%; 
-romano-catolici -5,53%; 
-penticostali-5,72%; 
-baptiști-1,31%; 
-adventiști de ziua a 7 a-1,35%; 
-necunoscută-2,18%; 
-altă religie-0,97%. 
 
ANEXA nr. 6a: 

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali 
de la nivelul COMUNA PILU, JUDETUL ARAD, precum şi apartenenţa politică a 
acestora, începând cu anul 1992 
____ 
PRIMAR  
a)mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SUR MOISA 23.01.1959 PSD 1992-1996 

b)mandatul 1996-2000 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SUR MOISA 23.01.1959 PSD 1996-2000 

c)mandatul 2000-2004 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 
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1. SUR MOISA 23.01.1959 PSD 2000-2004 

d)mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SUR MOISA 23.01.1959 PSD 2004-2008 

e)mandatul 2008-2012 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. DRAGAN DAN LUCIAN 15.03.1972 PDL 2008-2012 

f)mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. DRAGAN DAN LUCIAN 15.03.1972 PDL 2012-2016 

g)mandatul 2016-2020 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. DRAGAN DAN LUCIAN 15.03.1972 PNL 2016-2020 

h)mandatul 2020-2024 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. DRAGAN DAN LUCIAN 15.03.1972 PNL 2021- 

ANEXA nr. 6b: 
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor 
locali de la nivelul COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD, precum şi apartenenţa politică a 
acestora, începând cu anul 1992 
_____ 
I.CONSILIERI LOCALI/CONSILIERI JUDEŢENI 
a)mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. CIURDARAS PETRU 22.08.1937 

 

1992-1996 

2. CORDOS AXENTE 16.08.1950 PSD 1992-1996 

3. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 1992-1996 

4. GRAU MIHAI 04.09.1934 PSD 1992-1996 

5. HANDRA IOAN 05.10.1932  1992-1996 

6. HOVATH LUDOVIC 01.11.1941  1992-1996 

7. HOTARAN GHEORGHE 10.08.1952  1992-1996 

8. HOTARAN DIMITRIE 27.02.1938  1992-1996 

9. JIGAU MIRON 16.04.1936  1992-1996 

10. PANTOS STANCUTA-
MARGARETA  

18.11.1956 PSD 1992-1996 

11. SABAU ALEXANDRU-
STEFAN 

15.05.1968  1992-1996 

b)mandatul 1996-2000 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. CORDOS AXENTE 16.08.1950 PSD 1996-2000 



11 
 

2. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 1996-2000 

3. IRIMIE VIRGIL-EUGEN 01.02.1957 PNL 1996-2000 

4. HANDRA IOAN 05.10.1932 

 

1996-2000 

5. HOTARAN GHEORGHE 10.08.1952  1996-2000 

6. HOTARAN DIMITRIE 27.02.1938  1996-2000 

7. HORVATH LUDOVIC 01.11.1941  1996-2000 

8. MOCA ILIE 20.03.1945 PSD 1996-2000 

9. POP ARVAS IOAN ? PSD 1996-2000 

10. POPMARC IOAN 15.05.1938 PSD 1996-2000 

11. PANTOS STANCUTA -
MARGARETA 

18.11.1956 PSD 1996-2000 

c)mandatul 2000-2004 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SCHRIFFERT ANDREI 03.05.1959 PSD 2000-2004 

2. GRAU MARIA 01.12.1945 PSD 2000-2004 

3. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 2000-2004 

4. POPMARC IOAN 15.05.1938 PSD 2000-2004 

5. TATAR EUGEN 12.03.1964 PSD 2000-2004 

6. IRIMIE VIRGIL -EUGEN 01.02.1957 PNL 2000-2004 

7. SABAU VIOREL-DANUT 20.06.1967 PNL 2000-2004 

8. THIRA AUGUSTIN 20.10.1960 PNL 2000-2004 

9. OLTEAN CONSTANTIN 01.08.1971 PRM 2000-2004 

10. MOTIU ELENA -
LUCRETIA 

08.10.1966 PUR-SL 2000-2004 

     

d)mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 2004-2008 

2. DONE OVIDIU-DANIEL 
 

PSD 2004-2008 

3. GRAU MARIA 01.12.1945 PSD 2004-2008 

4. IRIMIE VIRGIL EUGEN 01.02.1957 PNL 2004-2008 

5. THIRA AUGUSTIN 20.10.1960 PNL 2004-2008 

6. CORDOS AXENTE 19.08.1950 PSD 2004-2008 

7. MOTIU ELENA 
LUCRETIA 

08.10.1966 PUR-SL 2004-2008 

8. OLTEAN CONSTANTIN 01.08.1971 PRM 2004-2008 

9. POPMARC IOAN 15.05.1938 PSD 2004-2008 

10. SABAU VIOREL DANUT 20.06.1967 PNL 2004-2008 

11. TATAR EUGEN 12.03.1964 PSD 2004-2008 

e)mandatul 2008-2012 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. CETEAN FLORIAN -
NICOLAE 

02.05.1956 PNT-CD 2008-2012 

2. CORDOS FLOARE 28.11.1957 PD-L 2008-2012 
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3. COVACI VASILE-GEZA 21.02.1968 PD-L 2008-2012 

4. IRIMIE VIRGIL-EUGEN 01.02.1957 PNL 2008-2012 

5. MAIER ERIKA 17.12.1969 PNL 2008-2012 

6. POPOVICI TEODOR 22.07.1951 PD-L 2008-2012 

7. SABAU ALEXANDRU-
PASCU 

05.09.1960 PNL 2008-2012 

8. SABAU VIOREL-DANUT 20.06.1967 PNL 2008-2012 

9. SCHRIFFERT ANDREI 03.05.1959 PSD 2008-2012 

10. SUR MOISA 23.01.1959 PSD 2008-2012 

11 TODINCA GABRIEL-
FLORIN 

27.05.1976 PNL 2008-2012 

f)mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ACS TIBERIU-ANDREI 26.06.1970 PD-L 2012-2016 

2. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 2012-2016 

3. IRIMIE VIRGIL-EUGEN 01.02.1957 PNL 2012-2016 

4. LILE VIOREL 01.07.1968 PD-L 2012-2016 

5. MORAR IOAN 13.04.1980 PD-L 2012-2016 

6. ONCU STEFAN 09.06.1947 PP-DD 2012-2016 

7. PAUL PETRU 06.03.1976 PD-L 2012-2016 

8. POCEI RADU GEURGE 03.10.1984 PD-L 2012-2016 

9. SABAU VIOREL-DANUT 20.06.1967 PNL 2012-2016 

10. SECMAN DOMITIAN 
DAN 

30.08.1969 PD-L 2012-2016 

11. VINCZE TIBERIU 25.04.1964 PD-L 2012-2016 

g)mandatul 2016-2020 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ACS TIBERIU -ANDREI 
 

PNL 2016-2020 

2. CETEAN FLORIAN-
NICOLAE 

02.05.1956 ALDE 2016-2017 

3. COVACI VASILE GEZA 21.02.1968 ALDE 2017-2020 

4. DRIMBE FLOARE 21.12.1956 PSD 2016-2020 

5. IRIMIE VIRGIL EUGEN 01.02.1957 PNL 2016-2020 

6. LILE VIOREL 01.07.1968 PNL 2016-2020 

7. MARGAUAN ADRIAN 
IULIAN 

20.03.1969 PSD 2016-2020 

8. POCEI RADU GEORGE 03.10.1984 PNL 2016-2020 

9. SABAU VIOREL-DANUT 20.06.1967 PNL 2016-2017 

10. MAIER DUMITRU-
VIOREL 

20.03.1969 PNL 2017-2020 

11. SECMAN DOMITIAN-
DAN 

30.08.1969 PNL 2016-2020 

12. TODINCA GABRIEL -
FLORIN 

27.05.1976 PNL 2016-2020 

13. VINCZE TIBERIU 25.04.1964 PNL 2016-2020 

h)mandatul 2020-PREZENT 
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Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ALBASTROIU IONUT 27.11.1990 PMP 2020- 

2. DRIMBE FLOARE 24.12.1956 PSD 2020- 

3. DUDUMA FLORIN 30.03.1989 PMP 2020- 

4. IRIMIE VIRGIL-EUGEN 01.02.1957 PNL 2020- 

5. OLTEANU GIORGIANA  PNL 2020- 

6. POCEI RADU GEORGE 03.10.1984 PNL 2020- 

7. RUS FLORIAN  PMP 2020- 

8. SECMAN DOMITIAN-
DAN 

30.08.1969 PNL 2020- 

9. STOICA NICOARA 
MIHAI 

 PSD 2020- 

10. TODINCA GABRIEL-
FLORIN 

2705.1976 PNL 2020- 

11. VINCZE TIBERIU 25.04.1964 PNL 2020- 

II.VICEPRIMARI/VICEPREŞEDINŢI AI CONSILIILOR JUDEŢENE 
a)mandatul 1992-1996 

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ISTRATE GHEORGHE 
  

1992-1996 

2. 
    

b)mandatul 1996-2000 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. GRAU MIHAI 
  

1996-2000 

2. 
    

c)mandatul 2000-2004 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. CORDOS AXENTE 16.08.1950 PSD 2000-2004 

2. 
    

d)mandatul 2004-2008 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SCHRIFFERT ANDREI 03.05.1959 PSD 2004-2008 

2. 
    

e)mandatul 2008-2012 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. SABAU VIOREL-DANUT 12.06.1965 PNL 2008-2012 

2. 
    

f)mandatul 2012-2016 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ACS TIBERIU-ANDREI 26.06.1970 PNL 2012-2016 

2. 
    

g)mandatul 2016-2020 
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Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. ACS TIBERIU-ANDREI 26.06.1970 PNL 2016-2020 

2. 
    

h)mandatul 2020-PREZENT 
Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă 

0 1 2 3 4 

1. OLTEANU GIORGIANA 
 

PNL 2020- 

2. 
    

ANEXA nr. 7: 
Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al 
Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei", respectiv a "Certificatului de 
Fiu/Fiică al/a Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei ... " 
ANEXA nr. 8a: Reţeaua rutieră 
A)Drumuri de interes naţional 

1.Drumuri naţionale principale 
Drumul naţional DN 79A, cu o lungime de 11,9 km pe teritoriul COMUNEI PILU, 
JUDETUL ARAD 
B)Drumuri de interes judeţean 
Drumul judeţean DJ709J, Pilu-Graniceri cu o lungime de 3 km pe teritoriul COMUNEI 
PILU, JUDETUL ARAD 
Drumul judeţean DJ709K, Varsand-Zerind cu o lungime de 4 km pe teritoriul 
COMUNEI PILU, JUDETUL ARAD 
C)Drumuri de interes local  
1.Drumuri de exploatatie: 
2.Străzi:18,4 km 
ANEXA nr. 9: Principalele instituţii din domeniul educaţiei, 
cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, 
televiziunii şi altele asemenea 
I.Instituţii din domeniul educaţiei. 
SCOALA GIMNAZIALA PILU- unitate de invățământ preuniversitar cu personalitate 
juridică la care sunt arondate 3 unități de învățământ fără personalitate juridică : 
-Scoala Primară Vărșand,  
-Grădinița cu Program Normal Varșand și  
-Grădinița cu Program Normal Pilu). 
 
II.Instituţii din domeniul culturii 
NOTĂ: 
La această secţiune se vor completa numele şi tipul instituţiilor de cultură aflate pe 
raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz. 
III.Instituţii din domeniul sănătăţii 

NOTĂ: 
La această secţiune se vor completa numărul şi denumirea unităţilor prin care se 
asigură asistenţa medicală pe raza teritorială a 
judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz. 
IV.Instituţii din domeniul asistenţei sociale 

NOTĂ: 
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La această secţiune se vor completa lista şi tipul serviciilor sociale asigurate pe raza 
teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz. 
V.Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea 

NOTĂ: 
La această secţiune se va completa denumirea instituţiilor de presă, enumerate în 
funcţie de presa scrisă, media online şi/sau media audiovizuală, care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza teritorială a judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz. 
VI.Instituţii în domeniul tineretului şi sportului 

NOTĂ: 
La această secţiune se va completa numele cluburilor, cluburilor sportiv-şcolare ori 
cluburilor studenţeşti care funcţionează pe raza teritorială a 
judeţului/municipiului/oraşului/comunei, după caz. 
ANEXA nr. 10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de 

producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi 
din agricultură 
NOTĂ: 
În această anexă se vor completa informaţii referitoare la numărul operatorilor 
economici, profilul economic al unităţii administrativ-teritoriale, capacităţi de 
producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură. 
ANEXA nr. 11: 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI PILU, JUD.ARAD  
În această anexă se vor completa informaţii privind bunurile din patrimoniul Comunei 
Pilu, Judetul Arad1, inclusiv referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la 
art. 537 din Codul civil. 

I.Inventarul bunurilor imobile din domeniul public si privat al COMUNEI PILU, 
JUD.ARAD. 
PRIMARIA PILU 
   
LOCATIA CATEGORII BUNURI DATA  VALOARE 
PRIMARIE MF PUBLIC 30.12.2020 11.809.893,58 
PRIMARIE TEREN D.PUBLIC 30.12.2020   2.597.133,10 
PRIMARIE MF PRIVAT 30.12.2020      965.449,44 
PRIMARIE TEREN PRIVAT 30.12.2020   9.748.360,00 
PRIMARIE OB. INVENTAR 30.12.2020      161.805,10 
PSI PILU OB. INVENTAR 30.12.2020          4.296,10 
PSI VARSAND OB. INVENTAR 30.12.2020               80,00 
CAMIN CULT.PILU OB. INVENTAR 30.12.2020         44.725,72 
CAMIN 
CULT.VARSAND 

OB. INVENTAR 30.12.2020         42.747,62 

BIBLIOTECA PILU OB. INVENTAR 30.12.2020           2.108,40 
PRIMARIE MATERIALE(COMBUST.) 30.12.2020           3.472,00 
PRIMARIE GARANTII 30.12.2020                  0,00          
TOTAL     25.380.071,06 

 

  
.... 
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II.Inventarul bunurilor imobile din domeniul public si privat al COMUNEI PILU, 
JUD.ARAD 1 

SCOALA GIMNAZIALA PILU 
 
 
LOCATIA CATEGORII  

BUNURI 
DATA  VALOARE 

SCOALA GIMNAZIALA PILU MIJLOACE FIXE 30.12.2020 129.232 
SCOALA GIMNAZIALA PILU OB. INVENTAR 30.12.2020 185.615,51 
SCOALA PRIM.VARSAND MIJLOACE FIXE 30.12.2020 27.046,32 
SCOALA PRIM.VARSAND OB. INVENTAR 30.12.2020     17.064,94 
GRADINITA PN PILU OB. INVENTAR 30.12.2020     10.478,56 
GRADINITA PN VARSAND OB. INVENTAR 30.12.2020     12.001,33 
SCOALA PRIM.VARSAND BUGET STAT 30.12.2020       3.400,00 
SCOALA GIMNAZIALA PILU BUGET STAT 30.12.2020      10.396,64 
SCOALA GIMNAZIALA PILU MF-CONSTR.PUBLIC 30.12.2020 2.202.659,49 

SCOALA GIMNAZIALA PILU MF-CONSTR.PRIVAT 30.12.2020      16.184,00 
TOTAL   2.604.078,50 

 
ANEXA nr. 12: Principalele entităţi privind societatea civilă, 

respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituţiile de 
utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii 
nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că 
funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 
I.Principalele organizaţii neguvernamentale 
NOTĂ: 
În această secţiune se vor completa informaţii privind denumirea principalelor 
organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a 
unităţii administrativ-teritoriale. 
II.Principalele partide politice 

NOTĂ: 
În această secţiune se va completa denumirea partidelor politice sau a organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 
14/2003, republicată, care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii 
administrativ-teritoriale. 
III.Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale 

NOTĂ: 
În această secţiune se va completa denumirea principalelor organizaţii sindicale sau 
asociaţii profesionale care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii 
administrativ-teritoriale. 
IV.Cultele religioase 

NOTĂ: 
În această secţiune se va completa denumirea lăcaşelor aparţinând cultelor religioase 
care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale. 
ANEXA nr. 13: 
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Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de .............. 
(denumirea unităţii administrativ-teritoriale) ....................... 
NOTĂ: 
În această anexă se va menţiona, dacă este cazul, şi activitatea cu caracter umanitar 
desfăşurată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, ca organizaţie de 
ajutor voluntar, auxiliară a autorităţii publice, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 
139/1995 privind Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
ANEXA nr. 14: 

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din 
bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de 
natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii 

Nr. crt. 
Denumirea programului, 
proiectului sau activităţii, 

după caz 

Descrierea elementelor de identitate 
locală de natură culturală, istorică, 
obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada în care se 
realizează 

0 1 2 3 

1.    

2.    

...    
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