
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
         COMUNA PARVA  
   P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 

funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, aprobarea documentelor 
necesare desfăsurării concursului, constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor la concurs/examen, stabilirea datei concursului şi a condiţiilor de înscriere 
 

Primarul comunei  Parva: 
          Având  în vedere : 

-raportul  nr.1680 din 16.07.2020 alsecretarului general al  comunei  Parva cu privire la  organizarea 
examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, aprobarea documentelor necesare desfăsurării 
concursului, constituirea comisiei de examinare şi si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs, 
stabilirea datei concursului şi a condiţiilor de înscriere; 

-adresa nr.741 din 14.07.2020 a Primăriei comunei Rebra  prin care se desemneayă funcţionarii 
publici din cadrul acestei primării pentru a face parte din comisia de examinare si cea de contestaţii; 
 -prevederile art.III alin.(1,2) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea si completarea 
Legiinr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscale,aprobată 
prin Legea nr.227/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale,cu modificari si completari 
ulterioare;  

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr. 6/2015, privind aprobarea  
organigramei şi a statului de functii pentru  personalul contractual al aparatului de specialitaste al primarului 
comunei Parva ,modificata prin HCL Parva nr.13/10.06.2020; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr. 5/2015 privind aprobarea bugetuluide 
venituri şi cheltuieli al comunei Parva  pe anul 2020, rectiiificat prin HCL Parva nr.20 din 29.06.2020; 

 -prevederile  art.5 lit.”b” si art.6(1)(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;           
- prevederile SECŢUNEI a-3-a, ART.476, alin.(1), alin.(2) lit.a),art.478 şi art.479 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrative; 
          -prevederile art.1 alin(1)(2), si celelalte din Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 935 din 13.12.2019 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
  -prevederile art.121 alin.(1) lit.a),b) ;alin.(2) lit.a) şi celelalte din Hotărârea Guvernului Nr.611/2008 
din  04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici              

În temeiul dispozitiilor  art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

D I S P U N 
          Art.l.(1) Se numeşte comisia pentru examinarea candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în 
grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice, din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Parva, în urmatoarea componenţă: 
         - preşedinte: Călini Vasile               -Secretar general al comunei Rebra; 
         - membrii:    Pavelea Ioan-Radu      -inspector superior-Primăria comunei Rebra, 
               -//-          Sîngiorzan Cătălina     -referent superior III în cadrul aparatului de specialitate al  
                                                                    Primarului comunei Parva; 
         - secretar:     Căluş Ioan                    -secretar general al comunei Parva. 
  (2).Atributiile comisiei, constituită conform art.1 alin.(1) din prezenta dispoziţie, sunt cele 
prevăzute de art.40 alin.(1) şi 41 din HG nr.611/2008.             



           Art.2.(1) Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor  la concursul pentru examenul de 
promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice, în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Parva, în urmatoarea componenţă;                                  
  
          - preşedinte        Guzu Saveta                                - consilier principal-Primăria comunei Rebra; 
          - secretar            Vartolomei Saveta                       - inspector de specialitate –Primăria Parva ; 
          -membru            Pop Aneta                                    - profesor. 
            (2).Atributiile comisiei,constituită conform art.2 alin.(1) din prezenta dispoziţie, sunt cele 
prevăzute de art. 40 alin.(2) şi 41 din HG nr.611/2008. 
  (3). (2).Atributiile secretarului comisiei,constituită conform art.1 alin.(1) si art.2 alin.(1) din 
prezenta dispozitie,sunt cele prevazute de art. 41 din HG nr.611/2008. 
          Art.3. Sustinerea concursului/examenului are loc în data de 08.08.2015, ora 10,oo-proba scrisă şi 
10.08.2020 interviu, la sediul Primariei Parva, conditiile de înscriere, actele necesare şi probele de 
concurs sunt cuprinse în Anexa nr.l Anunţ  şi  Anexa nr.2  Bibliografia concursului .    
          Art. 4. Anexa nr.1 şi Anexa nr. 2  fac parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.5. Pentru participarea comisiei de concurs,membri acesteia beneficiaza de o indemnizatie 
reprezentand 10% din salariul de baza.Persoanele care asigura secretariatul comisiei de concurs beneficiaza 
de o indemnizatiede 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
 Art.6. Candidatul nemulţumit de rezultatul concursului /examenulul de promovare în grad 
profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Parva se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile  legii. 
          Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredintează persoanele 
nominalizate la art.1 alin.(1),art.2 alin.(1). 
        Art. 8. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei cu : 
            - Institutia Prefectului  judetului Bistriţa-Năsăud ; 
            - membrii comisiei  de examinare; 
 
 

Primar, 
Strugari Ioan 

 
 

 
 
 
 
    Contrasemnează secretar general, 
                   Căluş Ioan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 80 
Comuna Parva la 17.07.2020. 
 
              
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
         COMUNA PARVA 
   Nr. 1680 din 16.07.2020. 

R A P O R T 
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru 

funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva, aprobarea documentelor 
necesare desfăsurării concursului, constituirea comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor la concurs/examen, stabilirea datei concursului şi a condiţiilor de înscriere 
 

          Având  în vedere : 
-adresa nr.741 din 14.07.2020 a Primăriei comunei Rebra  prin care se desemneayă funcţionarii 

publici din cadrul acestei primării pentru a face parte din comisia de examinare si cea de contestaţii; 
 -prevederile art.III alin.(1,2) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea si completarea 
Legiinr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscale,aprobată 
prin Legea nr.227/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile Legii 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale,cu modificari si completari 
ulterioare;  

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr. 6/2015, privind aprobarea  
organigramei şi a statului de functii pentru  personalul contractual al aparatului de specialitaste al primarului 
comunei Parva ,modificata prin HCL Parva nr.13/10.06.2020; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr. 5/2015 privind aprobarea bugetuluide 
venituri şi cheltuieli al comunei Parva  pe anul 2020, rectiiificat prin HCL Parva nr.20 din 29.06.2020; 

 -prevederile  art.5 lit.”b” si art.6(1)(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

-prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;           
- prevederile SECŢUNEI a-3-a, ART.476, alin.(1), alin.(2) lit.a),art.478 şi art.479 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrative; 
          -prevederile art.1 alin(1)(2), si celelalte din Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 935 din 13.12.2019 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; 
  -prevederile art.121 alin.(1) lit.a),b) ;alin.(2) lit.a) şi celelalte din Hotărârea Guvernului Nr.611/2008 
din  04.06.2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici              
În temeiul dispozitiilor  art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

P R O P U N 
 

Numirea  comisiei  de examinare a candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad 
profesional imediat superior celui deținut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Parva, aprobarea documentelor necesare desfăsurării concursului, constituirea comisiei 
de examinare şi si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs, stabilirea datei concursului şi a 
condiţiilor de înscriere. 
 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI PARVA 
IOAN CĂLUŞ 


