
R O M Â N I A 

                                                           JUDEŢUL BISTRIŢA – NÃSÃUD            

COMUNA PARVA 

 

H O T A R A R E 

privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului local si a 

indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.2017 

         Consiliul local al comunei Parva,in sedinta extraordinarea din data de 07.08.2017,in prezeta unui 

numar de 9 ,din totalul de 11 in functie. 

         Având în vedere : 

            - referatul d-nei, Singiorzan Catalina,referent superior in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Parva, privind propunerea de stabilire a cuantumului brut al salarului de baza  facuta de 

Calus Ioan funcţionar public de conducere-secretar al comunei Parva; 

 - expunerea de motive a primarului comunei Parva,care propune stabilirea salariului de baza pentru 

functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si 

serviciile publice subordonate consiliului local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 

01.07.2017; 

-raportul favorabil al Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 

Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei 

Parva, inregistrat la nr. 2333 din 07.08.2017; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei; 

 - prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.23 din 28.03.2017,privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2017; 

 În conformitate cu  : 

 - prevederile art.11 alin.(1) Legii-cadru nr.153/2017 privind salrizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

            - prevederile Legii nr.188/1999 Statutul functionarilor publici,republicata cu modificari si completari 

ulterioare; 

 - prevederile art.34,alin.(3)din Legean nr.393 privind statutul alesilor locali,cu modificari si 

completari ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) alin.(3) lit.b), si alin.(9),art.45 alin.(1) şi ale  art.115 

alin.(1) litera b), alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ,     

H O T A R A S T E: 

         Art.1. Cu data de 1 iulie 2017 cuantumul dreturilor salariale de baza ,se stabilesc pentru functiile 

publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si serviciile 

publice subordonate consiliului local,conform Anexlor nr.1,2 si 3 la prezenta hotarare . 

        Art.2.In perioada 01.07.2017-31.12.2021 se stabileste indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza 

consilierii locali pentru participerea la sedinte,care va fi  de 10% indemnizatia lunara a primarului,exclusive 

majorarile prevazute la art.16 alin. (2) din Legea nr.153/2017. 

        Art.3. Prezenta hotarara a fost adoptata cu votul a 9 consilieri “pentru” din totalul de 9 prezenti. 

       Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentul 

financiar-contabil-salarizare  din  cadrul Primãriei comunei Parva. 

        Art.4. Dispoziţia se comunică de către secretarul comunei Parva  cu: 

Domnul Strugari Ioan– primar al comunei Parva; 

Compartimentul fianciar-contabil-salarizare din cadrul Primăriei  comunei Parva; 

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud,    

          

                                               Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza secretar, 

                                                     Scurtu Vasile                                                                  Ioan Calus 

Nr. 41 din  07.08.2017. 

                                                                                                                                                                          



              R O M Â N I A  

JUDEŢUL BISTRIŢA-NÃSÃUD 

PRIMARIA COMUNEI    

Nr.2293 din 04.08.2017 

R E F E R A T 

privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului local si a 

indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.201 

 

         Subsemnatul Singioezan Catalina-referent superior; 

 

         Având în vedere: 

   - prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei; 

 - prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.23 din 28.03.2017,privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2017; 

 În conformitate cu  : 

 - prevederile art.11 alin.(1) Legii-cadru nr.153/2017 privind salrizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

            - prevederile Legii nr.188/1999 Statutul functionarilor publici,republicata cu modificari si completari 

ulterioare; 

 - prevederile art.34,alin.(3)din Legean nr.393 privind statutul alesilor locali,cu modificari si 

completari ulterioare;  

- prevederile art.36 alin.2 lit.a) alin.(3) lit.b), si alin.(9),art.45 alin.(1) şi ale  art.115 alin.(1) litera b), 

alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ,     

 

P R O P U N : 
           D-nule primar Strugari Ioan sa initiati un proiect de hotarare prin care:  

 Sa se stabilesa ca incepand cu data de 1 iulie 2017 cuantumul dreturilor salariale de baza , pentru 

functiile publice, functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si 

serviciile publice subordonate consiliului local,sa fie conform Anexlor nr.1,2 si 3 la prezenta hotarare 

(proiect). 

           In perioada 01.07.2017-31.12.2021 sa se stabilesca indemnizatia maxima lunara de care beneficiaza 

consilierii locali pentru participerea la sedinte,care sa fie  de 10% indemnizatia lunara a primarului,exclusive 

majorarile prevazute la art.16 alin. (2) din Legea nr.153/2017. 

 Toate acestea find motivate de prevederile art.11 alin.(1) Legii-cadru nr.153/2017 privind salrizarea 

personalului platit din fonduri publice; 

 

 

Referent superior, 

Singiorzan Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            ROMANIA 



JUDETUL BISTRITA NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
NR.2294 DIN 04.08.2017. 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului local si a 

indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.201 
 

              Primarul comunei Parva având în vedere: 
               
 Avand in vedere: 

  - prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei; 

 - prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.23 din 28.03.2017,privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2017; 

 În conformitate cu  : 

 - prevederile art.11 alin.(1) Legii-cadru nr.153/2017 privind salrizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

            - prevederile Legii nr.188/1999 Statutul functionarilor publici,republicata cu modificari si completari 

ulterioare; 

 - prevederile art.34,alin.(3)din Legean nr.393 privind statutul alesilor locali,cu modificari si 

completari ulterioare;  

- prevederile art.36 alin.2 lit.a) alin.(3) lit.b), si alin.(9),art.45 alin.(1) şi ale  art.115 alin.(1) litera b), 

alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ,     

 
 
 

                                                                        MOTIVEZ: 
 

 Necesitatea  adoptarii unei hotarari prin care sa se stabileasca salariul de baza pentru functiile 

publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si serviciile 

publice subordonate consiliului local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.201 

 

   

 

 

 

 

                       PRIMAR, 

               STRUGARI IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

COMISIA STUDII ,ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AMENAJAREA TERITORIULUI 

SI URBANISM 

NR.______/ ___.____.2017 

 

RAPORT 

privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva si serviciile publice subordonate consiliului local si a 

indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 01.07.201 

 
 In sedinţa  Comisiei pentru  Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului Public si 
Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism,de  pe lângă Consiliul Local al comunei Parva potrivit art. 
44(1),  art.54(4)  şi (5) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale-republicata,cu modificările si completările 
ulterioare , azi  __________2017, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
Acesta se încadrează în:      
 

Având în vedere: 

 - referatul d-nei, Singiorzan Catalina,referent superior in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Parva, privind propunerea de stabilire a cuantumului brut al salarului de baza  facuta de 

Calus Ioan funcţionar public de conducere-secretar al comunei Parva; 

 - expunerea de motive a primarului comunei Parva,care propune stabilirea salariului de baza pentru 

functiile publice,functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva si 

serviciile publice subordonate consiliului local si a indemnizatiilor consilierilor locali cu data de 

01.07.2017; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei; 

 - prevederile  Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017, privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.23 din 28.03.2017,privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parva pentru anul 2017; 

 În conformitate cu  : 

 - prevederile art.11 alin.(1) Legii-cadru nr.153/2017 privind salrizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

            - prevederile Legii nr.188/1999 Statutul functionarilor publici,republicata cu modificari si completari 

ulterioare; 

 - prevederile art.34,alin.(3)din Legean nr.393 privind statutul alesilor locali,cu modificari si 

completari ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a) alin.(3) lit.b), si alin.(9),art.45 alin.(1) şi ale  art.115 

alin.(1) litera b), alin.(2) , (5) - (7) din Legea nr.215/2001,privind administraţia publicã localã, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare ,     

 

          HOTARASTE: 

 
Proiectul de hotărâre se/nu se avizeaza si se propune a fi înaintat  spre dezbatere plenului consiliului local în forma propusă  de 
iniţiator cu un număr de_______voturi „pentru”,____ „împotrivă” şi ________„abţineri” de la vot din totalul de_____prezenti. 
 
 
                PRESEDINTE  ,                                                    SECRETAR, 
                                      RUS I. IOAN I                                             Calus Toader-Vasile 

 

 
 


