
                           ROMANIA      

            JUDETUL BISTRITA-NASAUD            

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                                             

 

H O T A R A R E 

          privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru 

aparatul de  specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice 

 

Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara  in data  de 19.02.2018 in prezenta a 9 consilieri din 

totalul de 11 in functie: 

 

 Avand in vedere: 

 - expunerea de motive nr.439/09.02.2018 a Primarului comunei Parva, d-nul Strugari Ioan 

prin care se arata si motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

 - raportul nr.440/09.02.2018 intocmit de secretarul comunei Parva,domnul Calus Ioan, prin 

care se arata necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

 -   avizul favorabil nr.27856/23.07.2013, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici 

Bucureşti; 

 - adresa nr.IC/5221/35 Bistrita,09.03.2017 a Institutiei Prefectului-judetul Bistrita-Nasaud 

prin care se comunica numarul maxim de postura stabilite pentru anul 2017; 

            - Raportul de avizare a nr. 507/19.02.2018 al Comisiei: Studii, Prognoze, Buget-Finante, 

Administrarea Domeniului  Public si Privat, Amenajarea Teritoriului, Organizare si Dezvoltare 

Urbanistica;  

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5/19.02.2018 privind aprobarea bugetului 

de venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2018 a comunei Parva; 

 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea 

nr.673/2002,cu modificari si completari; 

 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificari si 

completari ulterioare,republicata cu modificari si completari; 

 - prevederile H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici modificata si completatata ulterior; 

 - prevederile TITLULUI III,ART.XIII,art.12 alin.(1) lit.”a”,art.13,art.14 si ART.XVI alin.(1) 

lit. ”a”,”b” si alin.(2) din Legea 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; 

 - prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare; 

 - prevederile Legii-Cadru Nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legeii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei 

de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile pct.1-5 din Ordonana de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 13/2011,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind 

finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1),alin.(2) lit.”a” coroborat cu art.36 alin.(3) lit.”b”, art.45 

alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata cu 

modoficari si completari ulterioare; 

 

      H O T A R A S T E: 

 

 ART.1. (1) Se aproba organigrama functiilor de demnitate publica,functiilor publice si 

personalul contractual al Primariei comunei Parva,pentru anul 2018,conform Anexei nr. 1. 

         (2) Se aproba Statutul  de functii si numarul de personal, Anexei nr.2,  pentru anul 2018 

al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice institutii publice 

finantate din venituri proprii si subventii, inclusive a institutiilor publice finantate integral din 

venituri proprii. 



 ART.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Parva, Compartimentul Resurse umane,Compartimentul Impozite si taxe locale,Finante-

Salarizare.  

 ART.3. Anexele nr. 1 si 2  fac parte integranta din prezenta hotarare.  

 ART.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a,9 consilieri ”pentru” din totalul de 11 in 

functie. 

 ART.5. Prevederile prezentei hotarari se vor aduce la cunostinta publica prin afisare la 

Avizierul de pe holul Primariei comunei Parva, Site www.primariaparva.ro , orice alte mijloace prin 

grija secretarului comunei Parva, prin Compartimentul Secretariat-Relatii cu Publicul. 

 ART.6. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat-

Relatii cu publicul cu: 

- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti 

- Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului 

- consilierii locali. 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,       Contrasemneaza secretar,  

    CALUS TOADER-VASILE                                       CALUS IOAN 
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