
 

 
 

  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANTONESCU NICOLAE

                                                   Adresă 
         Telefon 

 

Localitatea Peri
  0769  021159
  0250 757 

E-mail(uri) nicolaesorinantonescu@yahoo.com

  

Naţionalitate română

  

Data naşterii 05.05.1964

  

Sex masculin

  

Locul de muncă  actual 

 

Primăria Comunei Peri
   Cu sediul în comuna Pe

Experienţa profesională 
Perioada 
 

 
1985-1987

Funcţia sau postul ocupat 
 
Locul de muncă   

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
                                      Locul de muncă  
 
                                               Perioada  
 
                      Funcția sau postul ocupat  
 
                                      Locul de muncă 
 
                                               Perioada 
 
                      Funcția sau postul ocupat 
 
                                     Locul de muncă 
 
                                             Perioada 
 
                      Funcția sau postul ocupat 
 
 
                                     Locul de muncă 

Lucrător comercial
 
 
Cooperativa Peri
 
1987-1989
 
Pirotehnist
 
 
Inteprinerea Mecanică 
 
1989-1990
 
Pirotehnist
 
Inteprinderea nr.3 Băbeni
 
1990-1991
 
Profesor suplinitor
 
Scoala cu clasele I
 
1991-1996
 
Referent
 
 
Primăria comunei Peri

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the  
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  
appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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ANTONESCU NICOLAE-SORIN 

Localitatea Perișani,satul Mlăceni, județul Vâlcea 
0769  021159  mobil 
0250 757 136 fix 

nicolaesorinantonescu@yahoo.com 

română 

05.05.1964. 

masculin 

Primăria Comunei Perișani, județul Vâlcea 
Cu sediul în comuna Perișani, Str. Principală, nr. 135, județul Vâlcea.

1987 

Lucrător comercial 

Cooperativa Perișani 

1989 

Pirotehnist 

Inteprinerea Mecanică Plopeni 

1990 

Pirotehnist 

Inteprinderea nr.3 Băbeni 

1991 

Profesor suplinitor 

Scoala cu clasele I-VIII Mlăceni 

1996 

Referent 

Primăria comunei Perișani 

Vâlcea. 
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Perioada 
 

1996- prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Secretar general unitate administrativ teritoriala 
 
 
 
Administrație publică locală 
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Activităţi şi responsabilităţi principale .  a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,  hotărârile 
consiliului local; 
    b) participă la şedinţele consiliului local; 
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,  precum 
şi între aceştia şi prefect; 
    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului; 
    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 
actelor prevăzute la lit. a); 
    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local,  şi efectuarea lucrărilor de secretariat, 
comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local,  şi redactarea 
hotărârilor consiliului local; 
    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale 
acestuia; 
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face 
parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează; 
    i) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale 
consiliului local; 
    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, a consilierilor 
locali; 
    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, sau, 
după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
    l) informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 
cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local; 
    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 
acestora; 
    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii 
locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după 
caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile 
prevăzute de lege în asemenea cazuri; 
    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale; 
    p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de 
primar. 
2.   Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după 
caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 
(3) Secretarul general al comunei, al orasului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-
teritoriale a municipiului comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei 
notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala 
defunctul a avut ultimul domiciliu: 
   a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in 
localitatea de domiciliu; 
   b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-
teritoriale; 
   c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla 
imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice. 
   (4) Sesizarea prevazuta la alin. (3) cuprinde: 
   a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului; 
   b) data decesului, in format zi, luna, an; 
   c) data nasterii, in format zi, luna, an; 
   d) ultimul domiciliu al defunctului; 
   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in 
registrul agricol; 
   f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea. 
   (5) Atributia prevazuta la alin. (3) poate fi delegata catre una sau mai multe persoane care exercita 
atributii delegate de ofiter de stare civila, prin dispozitia primarului la propunerea secretarului general al 
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(6) Primarul urmareste indeplinirea acestei atributii de catre secretarul general al comunei, sau, dupa 
caz, de catre ofiterul de stare civila delegat, in conditiile alin. (5). 
   (7) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (3) atragesanctionarea disciplinara si contraventionala a 
persoanei responsabile. 
8   Secretarul general al comunei unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la 
cererea părţilor, următoarele acte notariale: 

a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de 
asistenţă  
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Numele şi adresa angajatorul 
 
 
 

 
persoanei responsabile. 
8   Secretarul general al comunei unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la 
cererea părţilor, următoarele acte notariale: 
    a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă 
socială şi/sau serviciilor sociale; 
    b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură 
privată. 
9. răspunde de registrul agricol şi de înregistrările efectuate în acesta; 
10.  răspunde de aplicarea corectă a prevederilor legilor fondului funciar , precum şi de întocmirea 
documentaţiilor necesare obţinerii titlurilor de proprietate în baza acestor legi. 
11. răspunde de completarea dosarelor  funcționarilor publici împreună cu doamna consilier juridic  și 
pentru personalului contractual din cadrul aparatului  de specialiate al primarului împreună cu asistentul 
social pentru asistenții personali. 
12. comunică actele administrative prevăzute la art.196 alin.1 prefectului în cel mult  10 zile de la 
adopararea sau emiterea lor. 
Atribuţii specifice de stare civilă: 

a. întocmeşte la cereresaudinoficiu- potrivitlegii, acte de naştere, de căsătorieşi de 
decesşielibereazăcertificatedoveditoare; 

b. înscriemenţiuniîncondiţiilelegiişialemetodologiilor, pemargineaactelor de 
starecivilăaflateînpăstrareşitrimitecomunicări de menţiunipentruînscriereîn registre, 
dupăcaz; 

c. pentruîndeplinireaatribuţiilorşisarcinilordincompetenţă, răspunde de 
aplicareaîntocmaiadispoziţiilorlegale, a ordinelorşiinstrucţiunilor care 
reglementeazăactivitateapeliniaregimului de starecivilă; 

d. înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, 
în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru; 

e. răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în 
formulare; 

f. elibereazăextrase de peactele de starecivilă, la cerereaautorităţilor, 
precumşidoveziprivindînregistrareaunuiact de starecivilă, la cerereapersoanelorfizice;

g. întocmeştebuletinestatistice de naştere, de căsătorieşi de deces, 
înconformitatecunormeleInstitutuluiNaţional de Statisticăpe care 
letrimiteDirecţieiJudeţene de Statistică; 

h. iamăsuri de păstrareîncondiţiicorespunzătoarearegistrelorşicertificatelor de 
starecivilăpentru a evitadeteriorareasaudispariţiaacestora; 

i. se îngrijeşte de reconstituireaprincopiere a registrelor de 
starecivilăpierduteoridistruse- parţialsau total- dupăexemplarul existent, 
certificândexactitateadatelorînscrise; 

j. iamăsuri de reconstituiresauîntocmireulterioarăaactelor de starecivilă, 
încazurileprevăzute de lege; 

k. înainteazăserviciului public comunitarjudeţean de evidenţă a persoanelorexemplarul 
II al registrelor de starecivilăîntermen de 30 de zile de la data 
cândtoatefileleregistrului au fostcompletate, după ce au fostcompletateşidupă ce au 
fostoperatetoatemenţiuniledinexemplarul I; 

l. sesizează imediat serviciului judeţean de specialitate în cazul dispariţiei unor 
documente de stare civilă cu regim special; 

m. primeştecererileşiefectueazăverificăricuprivire la schimbareanumeluipe cale 
administrativăşitranscriereacertificatelor de starecivilăprocuratedinstrăinatate; 

n. la solicitareainstanţelor, efectueazăverificăricuprivire la anularea, completarea, 
rectificareaorimodificareaactelor de starecivilă, declarareadispariţieisaumorţiipe cale 
judecătoreascăşiînregistrareatardivă a naşterii; 

o. desfăşoară activităţi de primire, examinare , evidenţă şi rezolvare a petiţiilor 
cetăţenilor; 

p. formuleazăpropuneripentruîmbunătăţireamuncii, modificareametodologiilor de lucru, 
etc.; 

r.răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosireşipăstrareaarhivei; 
s.eliberează la cerereextrasemultilingve; 

   ş. operează în registrul electoral; 
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Educaţie şi formare  

                                                                                                                             
Perioada 

1979-1983 

  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Nicolae Bălcescu Râmnicu Vâlcea 

 
Perioada 

 
2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe juridice -Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA SPIRU 
FACULTATEA DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ BUCUREȘTI 

 
Perioada 

 
2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MESTER 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATE DIN PITEȘTI 

                                                                                                                             
Perioada 

 
2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de  absolvire– expert achiziții publice ( cod COR241940) 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Achiziții publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,, MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 
SC FORMENERG SRL 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de  absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de perfectionare ~Secretar Unitate Administrtiv Teritoriala~ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI 
SC FORMENERG SRL 

 
Perioada 

 
2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul administratiei si internelor 
Inspectoratul general pentru situatii de urgenta, Centru de pregatire Craiova 

  
Perioada: 
 

 
2014 
 

       Calificarea / diploma obţinută:   
 

Diploma 
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        Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite: 

 

Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor administrative 
 

       Numele şi tipul instituţiei de   
       învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul national de statistica 

 Perioada: 
 

2015 
 

       Calificarea / diploma obţinută:   
 

Certificat de absolvire 

        Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite: 

 

Director de program 
 

       Numele şi tipul instituţiei de   
       învăţământ / furnizorului de formare 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,, MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

SC FORMENERG SRL 

 Perioada: 
 

2016 
 

       Calificarea / diploma obţinută:   
 

Diploma 

        Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite: 

 

Curs de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 

       Numele şi tipul instituţiei de   
       învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul administratiei si internelor 
Inspectoratul general pentru situatii de urgenta, Centru de pregatire Craiova 

 
   Perioada 
: 
         Calificarea / diploma obţinută   

Disciplinele principale studiate 
competenţe profesionale dobândite: 

 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /     

furnizorului de formare: 
  
 
 

 
2017 
 
Certificat de absolvire 

Program de perfectionare Arhivar 
 
 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,, MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 
SC FORMENERG SRLPROFINN 
 
 

 

Limba  maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Limba franceză  Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă; 
 - capacitate de adaptare la medii multiculturale; 
-o bună capacitate de comunicare; 
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei; 
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 
- acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, rezistență la stres, meticulozitate 
- abilitate în organizarea timpului, sarcinilor și  activității; 
- adaptabilitate; 
- mediator; 

Permis(e) de conducere permis de conducere categoria B 
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