
        R O M Â N I A        
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
          P A R V A  

H O T Ă R Â R E 
privind   aprobarea  organigramei si a satului de funcții  pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Parva  ca urmare a intarii în vigoare a Codului administrativ . 
 

Consiliul local al comunei Parva, judetul Bistrita-Năsăud s-a întrunit în ședință ordinară în data de  
29.10.2019 în prezența a  10 consilieri locali din totalul de 10 în funcţie; 

 
           Având în vedere : 
       -raportul  de specialitate al secretarului comunei Parva  înregistrat sub numărul 2835 din  23.10.2019; 
       -referatul  de motive a  Primarului comunei Parva înregistrată sub numărul  2836 din 23.10.2019 : 
       -procesul – verbal de aducere la cunostintă publică a  ordinei de  zi a  ședintei   ordinare  a Consiliului 
local Parva, înregistrat  sub numărul 2848 din 24.10.2019; 
       -Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local de 
venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
       -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei şi a 
Statului de functii pentru anul 2019; 
       -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  numărul 
maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  OUG nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
        -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 
        -avizul Comisiei de specialitate Studii,Activităţi Economico-Financiare, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului şi Urbanism,  înregistrat sub numărul 2863 din 
29.10.2019; 
        -avizul  Comisiei de specialitate Învăţământ,Sănătate, şi Familie,Activităţi Social-Culturale,Muncă şi 
Protecţie Socială,Protecţia copilului,Actiivităţi Sportive şi Agrement,Protecţia Mediului şi Turism,Servicii 
Publice şi Commerţ, înregistrat sub numărul 2863 din 29.10.2019; 
        -avizul  favorabil al Comisiei de   specialiate Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, 
Apărarea Ordinii Publice,Respectarea Drepturilor şi Libertăţilor Cetăţenilor,Agricultură şi 
Silvicultură,înregistrat sub numărul 2863 din  29.10.2019; 
 
           In temeiul prevederilor :  
          -Legii – cadru  nr.  153/2017, privind   salarizarea unitară  a personalului plătit  din fonduri publice, 
cu modificările si completările ulterioare ;  
          -Legii nr. 53 /2002- Codul Muncii, republicat în temeiul art. V   din Legea nr.  40/2011, cu 
modificările  și compltările ulterioare ; 
          - art. 129  alin. (2) litera  a) , alin. (3)  litera c) , art. 610  alin .(1) , art. 611  alin. (1) şi 628  din 
Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
          -art. XVI  alin. (2) din  Legea nr. 161/2003, privind   unele măsuri pentru asigurarea  transparenței  în 
exercitarea   demnităților  publice a funcțiilor publice   și în mediul de afacerei , prevenirea   și sancționarea  
corupției, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul  art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

         Art. 1-Se aprobă organigrama  și statul de funcții al apartului de specialitate al Primarului comunei 
Parva  actualizate  ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ, conform anexelor nr.1 si 2 , care  
fac parte   integrantă  din prezenta  hotărâre.  



        Art.  2 - Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei   hotărâri  se încredințează Primarul comunei 
Parva . 
       Art. 3 - Prezenta hotărâre  a  fost  adoptată  cu  votul  ,, pentru ,,  10 , din totalul de 10 consilieri 
prezenți la  ședință .  
       Art. 4-Prezenta hotărâre se va comunica  prin  grija secretarului  comunei cu :  

- Institutia Prefectului  judetul Bistrita-Năsăud; 
- Agenția Națională  a Funcționarilor  Publici București ; 
- Primarul comunei Parva ; 

 
                Președinte de  ședință,                                                                               Contrasemnează, 
                 Căluş Toader-Vasile                                                                            Secretar general UAT 
                                                                                                                                       Căluş Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nr. 53 
 Data : 29.10.2019   
 



           R O M A N I A  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
SECRETAR  COMUNA 
NR. 2835 din 23.10.2019 
 

R A P O R T 
privind   aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 

Parva  pentru anul 2019 ca urmare a  intrarii în vigoare a Codului administrativ . 
 
           Subsemnatul Căluş Ioan – secretar al comunei Parva  având în vedere faptul că începând cu data de  
5.07. 2019  a intrat în vigoare  Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind  Codul 
administrativ,  unde la  art. 610  alin (1)   se stipulează că autoritățile si institutiile publice  au obligatia ca în 
teremen de  120 de  zile de la data intrarii în vigoare  a titlui II al părtii a VI-a  să stabilească functia publică   
de execuție de   consilier  achizitii publice  prin schimbarea  functiei publice  de execuție  care au în  
atributiile postului  activități de achizitie puiblică  mai  mult de 50% ori  să înfiinteze  functia  publică de 
consilier  achizitii publice  în cazul în care aceasta nu există în statul de functii. De asemenea  la  art. 611  
alin. (1)  se stipuleaza că autoritățile  publice locale   au obligatia ca în termen de  120  de zile de la data 
intrarii în vigoare  a titlului II,  al părții a VI-a  să aprobe structura organizatorică prin care se stabileste 
functia  publică specifică   de secretar general al   unitătii administrativ-teritorile , prin transformarea  
functiei publice generale de  secretar al unității administrativ- teritoriale  existente. 
 
           Având în vedere : 
        -Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local de 
venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
       -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei şi a 
Statului de functii pentru anul 2019; 
       -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  numărul 
maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  OUG nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
        -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;        
        -prevederile art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanta  de urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 
 

C O N S T A T: 
 

         Aprobarea organigramei   și a statului  de funcții al apartului de specialitate al Primarului comunei 
Parva  actualizată  ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ  după cum urmează : 
 
Conform art. 628 din OUG 57/2019; 

Situaţia sctuală a postului Situaţia după modificare a postului 
Post Nume Prenume Funcţia Clasă Grad Post Nume Prenume Funcţia Clasă Grad 

ocupat Căluş Ioan Secretar 
comună 

conducere I ocupat Căluş Ioan Secretar 
general 

UAT 

conducere I 

  Organigrama să fie conform Anexei nr.1 iar Statul de funcţii să fie conform Anexei nr.2 anexate la 
prezentul raport. 

 
 

Secretar 
Căluş Ioan 

 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA  PARVA 
P R I M A R 

NR. 2836  din 23.10.2019 
 

REFERAT DE MOTIVE 
 Referitoare la proeictul de hotărâre  privind   aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Parva  pentru anul 2019 ca urmare a  intrarii în vigoare a  
Codului administrativ . 

 
           Subsemnatul Strugari Ioan–  primar  al comunei Parva având în vedere faptul că  în structura  
organizatorică a  aparatului de specialitate actual, în cadrul Compartimenului  achiziții publice  avem un 
post de  inspector   clasa I grad profesional   debutant si un post de  referent clasa III, grad profesional 
debutant, ambele   vacante  și ca urmare a faptului că  începând cu data de  5.07. 2019  a intrat în vigoare  
Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind  Codul administrativ,  unde la  art. 610  
alin (1)   se stipulează că autoritățile si institutiile publice  au obligatia ca în teremen de  120 de  zile de la 
data intrarii în vigoare  a titlui II al părtii a VI-a  să stabilească functia publică   de execuție de   consilier  
achizitii publice  prin schimbarea  functiei publice  de execuție  care au în  atributiile postului  activități de 
achizitie puiblică  mai  mult de 50% ,ori  să înfiinteze  functia  publică de consilier  achizitii publice  în 
cazul în care aceasta nu există în statul de functii. De asemenea  la  art. 611  alin. (1)  se stipuleaza că 
autoritățile  publice locale   au obligatia ca în termen de  120  de zile de la data intrarii în vigoare  a titlului 
II,  al părții a VI-a  să aprobe structura organizatorică prin care se stabileste functia  publică specifică   de 
secretar general al   unitătii administrativ-teritorile, prin transformarea  functiei publice generale de  secretar 
al unității administrativ- teritoriale  existente. 
           Având în vedere : 
        -Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local de 
venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
       -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei şi a 
Statului de functii pentru anul 2019; 
       -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  numărul 
maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  OUG nr. 
63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
        -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;       
        -prevederile art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanta  de urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 

P R O P U N  : 
 

         Aprobarea organigramei   și a statului  de funcții al apartului de specialitate al Primarului comunei 
Spermezeu  actualizate  ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ  cu modificarea a două  
posturi după cum urmează: 
 
Conform art. 628 din OUG 57/2019; 

Situaţia sctuală a postului Situaţia după modificare a postului 
Post Nume Prenume Funcţia Clasă Grad Post Nume Prenume Funcţia Clasă Grad 

ocupat Căluş Ioan Secretar 
comună 

conducere I ocupat Căluş Ioan Secretar 
general 

UAT 

conducere I 

  Organigrama să fie conform Anexei nr.1 iar Statul de funcţii să fie conform Anexei nr.2 anexate la 
prezentul raport. 

Primar, 
Strugari Ioan 

	



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
Comisia	pentru	invatamant	,sanatate	si	familie,	munca	si	protectie,	socială,activitati	sportive	si	de	agrement	servicii	

publice	si	comert,	activitati	social-culturale,	… 
NR. _______DIN _______.2019. 

 
RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 
privind aprobarea organigramei si a statului de functii 

 
	 In	sedinţa	 	Comisiei	pentru	 invatamant	 ,sanatate	si	 familie,	munca	si	protectie,	socială,activitati	sportive	si	
de	 agrement	 servicii	 publice	 si	 comert,	 activitati	 social-culturale,	 …de	 pe	 lângă	 Consiliul	 Local	 al	 comunei	 Parva	
potrivit	art.141,	129	alin.(1),alin.(2)	 lit.a)	din	OUG	57/2019,	azi	___________	2019,	am	 luat	 în	discuţie	proiectul	de	
hotărâre	susmenţionat		si	constăm	că	:	
	
 Acesta se încadrează în:						
       -Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
        -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei 
şi a Statului de functii pentru anul 2019; 
        -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  
numărul maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
         -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 
          -Legii – cadru  nr.  153/2017, privind   salarizarea unitară  a personalului plătit  din fonduri publice, 
cu modificările si completările ulterioare ;  
          -Legii nr. 53 /2002- Codul Muncii, republicat în temeiul art. V   din Legea nr.  40/2011, cu 
modificările  și compltările ulterioare ; 
          - art. 129  alin. (2) litera  a) , alin. (3)  litera c) , art. 610  alin .(1) , art. 611  alin. (1) şi 628  din 
Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
          -art. XVI  alin. (2) din  Legea nr. 161/2003, privind   unele măsuri pentru asigurarea  transparenței  
în exercitarea   demnităților  publice a funcțiilor publice   și în mediul de afacerei , prevenirea   și 
sancționarea  corupției, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul  art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 

          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, 
                                    BIRTE NATU                                             SINGIORZAN VASILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

Comisia Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina,Apararea Ordinei 
Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor,Agricultura-Silvicultura 

NR. ______DIN ________.2019. 
 

 
RAPORT 

asupra proiectului de hotarare 
privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2019 

 
	 In	 sedinţa	 	Comisiei Pentru Administratie Publica Locala,Juruduca si de Disciplina, Apararea Ordinei 
Publice,Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura,	 de	 	 pe	 lângă	 Consiliul	
Local	al	comunei	Parva	potrivit	art.141,	 129	alin.(1),alin.(2)	 lit.a)	din	OUG	57/2019,	azi	___________	2019,	am	 luat	
în	discuţie	proiectul	de	hotărâre	susmenţionat		si	constăm	că	: 
	
Acesta se încadrează în:						

-Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
        -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei 
şi a Statului de functii pentru anul 2019; 
        -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  
numărul maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
         -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 
          -Legii – cadru  nr.  153/2017, privind   salarizarea unitară  a personalului plătit  din fonduri publice, 
cu modificările si completările ulterioare ;  
          -Legii nr. 53 /2002- Codul Muncii, republicat în temeiul art. V   din Legea nr.  40/2011, cu 
modificările  și compltările ulterioare ; 
          - art. 129  alin. (2) litera  a) , alin. (3)  litera c) , art. 610  alin .(1) , art. 611  alin. (1) şi 628  din 
Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
          -art. XVI  alin. (2) din  Legea nr. 161/2003, privind   unele măsuri pentru asigurarea  transparenței  
în exercitarea   demnităților  publice a funcțiilor publice   și în mediul de afacerei , prevenirea   și 
sancționarea  corupției, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul  art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 

 
          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, 
                             CICEDEA DUMITRU                                            RUS V. 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.________ / ________.2019  

RAPORT 
asupra proiectului de hotarare 

privind aprobarea organigramei si a statului de functii Parva pe anul 2019 
 

	 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.141, coroborat cu art.221 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  
azi_____________2019, am luat în discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că : 
 
Aceasta se incadreaza in: 

-Hotărârea Consiliului local Parva nr.21 din data de 23.04.2019, privind  aprobarea bugetului local 
de venituri si cheltuilei al comunei Parva pentru anul  2019; 
        -Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.22 din 23.04.2019 privind aprobarea organigramei 
şi a Statului de functii pentru anul 2019; 
        -adresa  Institutiei Prefectului – judetul Bistrita-Năsăud  nr. IC/6570 din 01.04.2019 privind  
numărul maxim de posturi stabilit pentru anul  2019  în conformitate cu prevederile  art. III  alin. 8^1  din  
OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,cu modificări şi completări ulterioare; 
         -avizul favorabil  nr.27856/23.07.2013 al Agenţiiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 
          -Legii – cadru  nr.  153/2017, privind   salarizarea unitară  a personalului plătit  din fonduri publice, 
cu modificările si completările ulterioare ;  
          -Legii nr. 53 /2002- Codul Muncii, republicat în temeiul art. V   din Legea nr.  40/2011, cu 
modificările  și compltările ulterioare ; 
          - art. 129  alin. (2) litera  a) , alin. (3)  litera c) , art. 610  alin .(1) , art. 611  alin. (1) şi 628  din 
Ordonanța de Urgentă a Guvernului României  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
          -art. XVI  alin. (2) din  Legea nr. 161/2003, privind   unele măsuri pentru asigurarea  transparenței  
în exercitarea   demnităților  publice a funcțiilor publice   și în mediul de afacerei , prevenirea   și 
sancționarea  corupției, cu modificările și completările ulterioare;  
      În temeiul  art. 196   lin. (1) litera  a)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului României  nr. 57/2019, 
privind  Codul  administrativ ; 
 

          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 
	

	

	


