
ROMÂNIA         
          JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD           
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                                           

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții, numarului de personal pentru aparatul de  

specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020 
                                                                                                                                                         

Consiliul local al comunei Parva întrunit în ședintă ordinară în data de  02.06.2020,în prezența a 9 consilieri 
din totalul de 10 în funcție: 

 Având în vedere:  
- referatul de motive nr.1308/02.06.2020 a Primarului comunei Parva prin care se arata și motiveaza 

necesitatea modificarii si adoptarii privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții numarului de 
personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020; 
 -  raportul nr.1307/02.06.2020 intocmit de d-nul Căluș Ioan-secretar general al comunei  Parva; 
             - raportul de avizare nr.1356 din 09.06.2020 al Comisiei:Studii, Activitati Economico-Financiare si 
Administrarea Domeniului Public si Privat al comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
             - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/19.02.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul 2020; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2020 a comunei Parva; 
   - 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 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;  
               - tinand cont de prevederile Legeii nr. 24/27.03.2000, republicata-privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
   - văzând adresele nr. IIB 961 din 20.05.2020 a Instituiei Prefectului jud.B-N si nr.2446 din 
20.05.2020 a Guvernului României; 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit a), art 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) si 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
      H O T A R A S T E : 

Art. 1-Se aprobă modificarea organigramei  și statul de funcții al apartului de specialitate al 
Primarului comunei Parva , 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 și Compartimentul impozite și taxe locale,finanțe-salarizare. 
        Art. 3 - Prezenta hotărâre  a  fost  adoptată  cu  votul a 9,, pentru,, din totalul de 9 consilieri prezenți 
la  ședință .  
       Art. 4-Prezenta hotărâre se va comunica  prin  grija secretarului  general Parva cu :  

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

- 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. 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        Contrasemneaza secretar general, 
                 SCURTU P.VASILE                   CĂLUȘ IOAN 
 
Nr.13 din 10.06.2020.                                         



                            ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         NR.1307 din 02 .06.2020.                                                     
                                                                                                R A P O R T 

privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții numarului de personal pentru aparatul  de 
specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020 

 
Subsemnata Căluș Ioan- secretar general Parva; 

 
               Având  în  vedere; 

- necesitatea modificarii si adoptarii privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 
numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020; 
             - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/19.02.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul 2020; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2020 a comunei Parva; 
   - 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 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;  
               - tinand cont de prevederile Legeii nr. 24/27.03.2000, republicata-privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
   - văzând adresele nr. IIB 961 din 20.05.2020 a Instituiei Prefectului jud.B-N si nr.2446 din 
20.05.2020 a Guvernului României; 
              - prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit a), art 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) si art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
 

Constat: 
 

          Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modificarea organigramei  și statul de funcții al 
apartului de specialitate al Primarului comunei Parva, conform anexelor nr.1 si 2, care  fac parte   
integrantă  din prezenta  hotărâre. 
 

INTOCMIT, 
Secretar General al comunei 

CĂLUȘ IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     
                         ROMANIA         
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
         PRIMARIA COMUNEI PARVA      
         NR. 370 DIN 11.02.2020.                                                     

REFERATUL DE MOTIVE 
 

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de 
specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020 

 
Subsemnatul STRUGARI IOAN –Primarul comunei Parva: 

 
               Avand  in  vedere; 

- necesitatea modificarii si adoptarii privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții 
numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020; 
             - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/19.02.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul 2020; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2020 a comunei Parva; 
   - 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 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;  
               - tinand cont de prevederile Legeii nr. 24/27.03.2000, republicata-privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
   - văzând adresele nr. IIB 961 din 20.05.2020 a Instituiei Prefectului jud.B-N si nr.2446 din 
20.05.2020 a Guvernului României; 
              - prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit a), art 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) si art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
 

M O T I V E Z: 
 

          Necesitatea  adoptarii unei hotarari  privind modificarea organigramei  și statului de funcții al 
apartului de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020 , conform anexelor nr.1 si 2 , care  
fac parte   integrantă  din prezenta  hotărâre. 
 
 

INTOCMIT PRIMAR, 
STRUGARI IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

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

Nr. 1356/ 09.06.2020. 
 

RAPORT 
         Privind modificarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de 

specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2020. 
 

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 potrivit 
art.141, coroborat cu art.221 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  azi 09.06.2020, am luat în 
discuţie proiectul de hotărâre susmenţionat  si constăm că: 

Aceasta se încadrează în: 
               - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/19.02.2020 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul 2020; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.5 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2020 a comunei Parva; 
   - 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 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;  
               - tinand cont de prevederile Legeii nr. 24/27.03.2000, republicata-privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
   - văzând adresele nr. IIB 961 din 20.05.2020 a Instituiei Prefectului jud.B-N si nr.2446 din 
20.05.2020 a Guvernului României; 
          - prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit a), art 139 alin. (1), alin. (3) lit. i) si art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
 
               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 



                      
                                                                      ANEXA NR.1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PARVA NR.___DIN ____________.2020. 
 
 
                           O R G A N I G R A M A 
                                  functiilor de demnitate publica,functiilor publice si personalului contractual 
                  al Primariei comunei Parva (modificată) 
 
 
 
 
 
 
                                                
 

                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                        ________________________________       
 
 
 
 

 
             
 

 
 

NUMELE SI PRENUMELE,FUNCTIA DETINUTA,SEMNATURA SI STAMPILA CONDUCATORULUI INSTITUTIEI PUBLICE, 
PRIMARUL COMUNEI PARVA, 

STRUGARI IOAN 

 
COMPARTIMENT STARE 

CIVILA ASISTENTA SOCIALA 
SI AUTORITATE  TUTELARA_ 

1-ocupat (1 vacant) 
 

 
COMPARTIMENT IMPOZITE 
SI TAXE CONTABILITATE 

FINANTE-SALARIZARE 
2-ocupate(1 vacant) 

 

 
COMPARTIMENT 

AGRICOL,DEZVOLTARE 
RURALA,URBANISM_ 

2(1-vacant) 
 

 
VICEPRIMAR 

1 

 
GUARD 
1-ocupat 

 
PAZNIC 
1(vacant)  

 
ASISTENTI 
PERSONALI 

45 
(4 vacante) 

 

 
SOFER 
1-ocupat 

 

 
BIBLIOTECAR 
       1-vacant 

 
CONSILIER PERSONAL 

1-ocupat 

 
CONSILIUL LOCAL 

11 

         
        PRIMAR  
                 1 

MEDIATOR SCOLAR 
1-ocupat 

Compartiment apa, canalizare, 
salubrizare 

3 –(2 vacante ) 

 
SECRETAR 
GENERAL 

1-ocupat 

CONSILIER 
SERVICIU 

SITUATII  DE 
URGENTA 

1-ocupat 
    
   COMPARTIMENTUL 
SECRETARIAT,RELATII  

PUBLICE 
1 ocupat 

 

    
COMPARTIMENTUL 
ACHIZITII PUBLICE 

2 vacante 
 

Implementare proiecte, fonduri externe nerambursabile 
5– vacante 

Implementare proiecte, fonduri externe indicator de sustenabilitate 
postimplementare  

2-ocupate  


