
     ROMANIA         

          JUDETUL BISTRITA-NASAUD            

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                                                    

  

                 H O T A R A R E 

privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere- 

Nr.Crt.20,cu functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea 

Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 

                                                                                                                                                         

Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara din data de 26.05..2017,in prezenta a 11  

consilieri din totalul de 11 in functie: 

 Avand in vedere:  

- expunerea de motive nr.1200/24.05.2017 a Primarului comunei Parva prin care se arata si 

motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari,prin care sa se modifice Organigrama Anexa nr.1 si  

Statul de functii-Asistent personal al persoanei cu hándicap grav -Nr.Crt.20,cu functia contractuala de 

executie–ASISTENT PERSONAL- din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 

24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru 

aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva; 

 -   raportul nr.1199/26.05.2017 intocmit de RUS SAVETA- avand functia de consilierdin cadrul 

Compartimentului Stare Civila,Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din aparatul de specialitate al  

primarului comunei Parva; 

            - Raportul de avizare nr.1515 din 26.05.2017 al Comisiei:Studii, Activitati Economico-Financiare 

si Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

            - Cererea nr.1240 din 26.04.2017 a d-nului Ordace Alexa, prin care solicita angajarea sa pe 

functia contractuala de executie- Asistent Personal pentru copiul sau Ordace Vasile; 
- acordul nr.14363/27.04.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav ORDACE VASILE, domiciliat in 

comuna Parva nr.355; 

            - Cererea nr.1440 din 17.05.2017 a d-nei Nati Ana, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.16820/16.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav BUHAI VASILE , domiciliat in 

comuna Parva nr.280; 

            - Cererea nr.1357 din 09.05.2017 a d-nei Rus Ilie, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.15968/09.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS GHEORGHE , domiciliat in 

comuna Parva nr.365; 

            - Cererea nr.1504 din 25.05.2017 a d-nei Rus Maria, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
             - Certificatul nr.2197/18.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Bistrita-Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS VASILE , 

domiciliat in comuna Parva nr.120A;  

            - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al 

Primarului comunei Parva; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 23/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2017 a comunei Parva; 

 - prevederile O.G.R.Nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

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

 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 

din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 



privindsistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 

care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 

 - prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.223/30.12.2008 

privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 

- prevederile Ordonantei 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; 

- prevederile Legii nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 

 - prevederile  din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 

 - prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice;  

            - tinand cont de prevederile Cap.6,art.56 si 57 alin.(1),(2) din Legea nr. 24/27.03.2000, 

republicata-privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 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.I. Se modifica Organigrama functiilor de demnitate publica, functiilor publice si 

personalului contractual al primariei comunei Parva-Anexa nr.1,pozitia “ASISTENTI PERSONALI/1”- 

la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017,privind aprobarea organigramei, 

statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Parva,care va avea urmatorul cuprins;“ASISTENTI PERSONALI”  

ART.II. Se modifica–Anexa nr.2-STAT DE FUNCTII- la Hotararea Consiliului local al comunei 

Parva nr. 24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva, ”Nr.Crt.20-ASISTENTI PERSONALI AI 

PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV- cu functia contractuala de executie-Asistent Personal, care 

va avea urmatorul cuprins”: 

-“Nr.crt.20-STRUCTURA/DENUMIRE-,Functia contractuala de executie -ASISTENT 

PERSONAL - Clasa 14, -Nivelul studiilor-G,M”. 

ART.III. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului local Parva,nr.24/28.03.2017 raman 

neschimbate. 

ART.IV.Prezenta hotarare a fost adoptata  cu 11 voturi “pentru” din totalul de 11 consilieri 

prezenti; 

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

comunei Parva, d-nul  Strugari Ioan, Compartimentul Impozite si taxe,Finante-Salarizare. 

 ART.VI. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin afisare la Avizierul de pe holul 

Primariei comunei Parva, Site-ul www.primariaparva.ro , orice alte mijloace si se comunica prin grija 

secretarului comunei Parva,cu: 

- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 

- Primarul comunei,d-nul Strugari Ioan 

- Compartimentul Impozite si Taxe,Finante-Salarizare  

- Compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara 

- Consilierii locali. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,       Contrasemneaza secretar,  

                          RUS I.IOAN I                   CALUS IOAN 

 
   

    

NR. 29 

DIN 26.05.2017. 

 



                            ROMANIA         

         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

         PRIMARIA COMUNEI PARVA      

         NR.1199 din 24  .05.2017                                                     

                                                                                                R A P O R T 

privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere- 

Nr.Crt.20,cu functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea 

Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 

 

       Subsemnata Rus Saveta- avand functia de Consilierdin cadrul Compartimentului ASISTENTA 

SOACIALA SI AUTORITATE TUTELARA din aparatul de specialitate al  Primariului comunei Parva; 

               Avand  in  vedere; 
-necesitatea adoptarii acestei hotarari,prin care sa se modifice Organigrama Anexa nr.1 si  Statul 

de functii-asistenti personali ai persoanelor cu hándicap grav-Nr.Crt.20,cu functia contractuala de 

executie–asistent personal- din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 24 din 

28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul 

de de specialitate al Primarului comunei Parva; 

            - Cererea nr.1240 din 26.04.2017 a d-nului Ordace Alexa, prin care solicita angajarea sa pe 

functia contractuala de executie- Asistent Personal pentru copiul sau Ordace Vasile; 
- acordul nr.14363/27.04.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav ORDACE VASILE, domiciliat in 

comuna Parva nr.355; 

            - Cererea nr.1440 din 17.05.2017 a d-nei Nati Ana, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.16820/16.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav BUHAI VASILE , domiciliat in 

comuna Parva nr.280; 

            - Cererea nr.1357 din 09.05.2017 a d-nei Rus Ilie, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.15968/09.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS GHEORGHE , domiciliat in 

comuna Parva nr.365; 

            - Cererea nr.1357 din 09.05.2017 a d-nei Rus Ilie, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.15968/09.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS GHEORGHE , domiciliat in 

comuna Parva nr.365 

             - Cererea nr.1504 din 25.05.2017 a d-nei Rus Maria, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
             - Certificatul nr.2197/18.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Bistrita-Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS VASILE , 

domiciliat in comuna Parva nr.120A;  

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.05.2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al 

Primarului comunei Parva; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 23 /28.05.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2017 a comunei Parva; 

 - prevederile O.G.R.Nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

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

 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 

din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 

privindsistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 



care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 

 - prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.223/30.12.2008 

privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 

- prevederile Ordonantei 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; 

- prevederile Legii nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 

 - prevederile  din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 

 - prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice;  

            - tinand cont de prevederile Cap.6,art.56 si 57 alin.(1),(2) din Legea nr. 24/27.03.2000, 

republicata-privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 - prevederile 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; 

 

Constat: 

 

          Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului 

de functii-ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV-Nr.Crt.20,cu functia 

contractuala de executie–ASISTENT PERSONAL- din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al 

comunei Parva nr. 24 din 28.02.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 

personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva. 

 Constat aceasta necesitate pentru motivul ca la aceasta data  sa depuns un numar de  4 cererii  

pentru angajarea pe postul de asistent personal al persoanelor cu handicap grav , intru cat nu mai avem 

nici un post de asistent personal. 

  

 
INTOCMIT, 

RUS SAVETA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         ROMANIA         



         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 

         PRIMARIA COMUNEI PARVA      

         NR. 1200/24 .05.2017                                                     

                                                                         EXPUNERE DE MOTIVE                

privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere- 

Nr.Crt.20,cu functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea 

Consiliului local al comunei Parva nr. 24 din 28.05.2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 

 

       Subsemnatul STRUGARI IOAN –Primarul comunei Parva: 

 

               Avand  in  vedere; 

 
-Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului 

de functii-ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV-Nr.Crt.20,cu functia 

contractuala de executie–ASISTENT PERSONAL- din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al 

comunei Parva nr. 24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 

personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva. 

           - Cererea nr.1240 din 26.04.2017 a d-nului Ordace Alexa, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie- Asistent Personal pentru copiul sau Ordace Vasile; 
- acordul nr.14363/27.04.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav ORDACE VASILE, domiciliat in 

comuna Parva nr.355; 

            - Cererea nr.1440 din 17.05.2017 a d-nei Nati Ana, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.16820/16.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav BUHAI VASILE , domiciliat in 

comuna Parva nr.280; 

            - Cererea nr.1357 din 09.05.2017 a d-nei Rus Ilie, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
- acordul nr.15968/09.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bistrita-

Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS GHEORGHE , domiciliat in 

comuna Parva nr.365;  

           - Cererea nr.1504 din 25.05.2017 a d-nei Rus Maria, prin care solicita angajarea sa pe functia 

contractuala de executie-Asispent Personal; 
             - Certificatul nr.2197/18.05.2017 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Bistrita-Nasaud, privind angajarea unui asistent personal al persoanei cu handicap grav RUS VASILE , 

domiciliat in comuna Parva nr.120A;  

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 24 din 28.05.2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al 

Primarului comunei Parva; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 23 /28.08.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2017 a comunei Parva; 

 - prevederile O.G.R.Nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

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

 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual 

din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 

privindsistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 

care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 

şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 

 - prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.223/30.12.2008 

privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 



- prevederile Ordonantei 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; 

- prevederile Legii nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 

 - prevederile  din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 

 - prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice;  

            - tinand cont de prevederile Cap.6,art.56 si 57 alin.(1),(2) din Legea nr. 24/27.03.2000, 

republicata-privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 - prevederile 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; 

M O T I V E Z: 

 

          Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului 

de functii-ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV-Nr.Crt.20,cu functia 

contractuala de executie–ASISTENT PERSONAL- din Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al 

comunei Parva nr. 24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 

personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva. 

 Constat aceasta necesitate pentru motivul ca la aceasta data  sa depuns un numar de  4 cererii  

pentru angajarea pe postul de asistent personal al persoanelor cu handicap grav , intru cat  nu mai avem 

nici un post de asistent personal vacant. 

 

 

 
 

       INTOCMIT, 

                      PRIMAR, 

              STRUGARI IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL PARVA  

Comisia:Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat...; 

Nr. ______/ ____________2017. 

 
                                                                                 RAPORT 

                                                                          asupra hotărârii (proiect) 

privind modificarea Organigramei Anexa nr.1 si a Statului de functii-Compartimentul intretinere- 

Nr.Crt.20,cu functia ASISTENT PERSONAL din Anexa nr. 2 la Hotararea 

Consiliului local al comunei Parva nr. 24 din 28.05.2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 
 

In sedinţa  Comisiei Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea 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: 

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.24 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 23/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de 

venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2017 a comunei Parva; 

 - prevederile O.G.R.Nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

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

 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor 

de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 

personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privindsistemul de stabilire a salariilor 

de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 

precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual 

salarizat prin legi speciale 

 - prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.223/30.12.2008 privind 

unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 

- prevederile Ordonantei 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; 

- prevederile Legii nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 

bugetar; 

 - prevederile  din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice; 

 - prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice;  

            - tinand cont de prevederile Cap.6,art.56 si 57 alin.(1),(2) din Legea nr. 24/27.03.2000, republicata-

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 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 

 

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 


