
 
      ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA 
      P R I M A R 
 
 
             DISPOZITIE 
         privind stabilirea programului de lucru cu publicul la nivelul comunei Parva, 
                                         conform H.G.R. nr.1487/2005 
 
                              PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD; 
 
 Avand in vedere: 
  -referatul nr.1256/22.12.2005 intocmit de secretarul comunei Parva-domnul Calus Ioan, 
prin care se arata necesitatea stabilirii unui nou program de lucru cu publicul, la nivelul comunei 
Parva, conform H.G.R.nr.1487/29.11.2005 pentru modificarea anexei nr.1 la H.G.R. nr.1723/2004; 
  -Circulara nr.VI/18074/AP/15.12.2005 a Institutiei Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud 
referitoare la punerea in aplicare si respectarea prevederilor H.G.R. nr.1487/2005; 
  -prevederile articolului unic lit.”a” din H.G.R. nr.1487/29.11.2005 cu privire la modifi-
carea anexei nr.1 la H.G.R. nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru comba-
terea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul; 
  -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1723/2004 privind aprobarea Progra-
mului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul; 
 In temeiul prevederilor art.68(1) lit.”a” si “s” si art.71(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
                              D I S P U N : 
 
 ART. 1. Incepand cu luna ianuarie 2006,programul de lucru cu publicul la nivelul comunei 
Parva,se stabileste dupa cum urmeaza: 
  a)- In zilele lucratoare de –LUNI,MARTI,MIERCURI si VINERI a fiecarei saptamani,    
                              programul de lucru se stabileste intre orele: 8.30 – 16.30. 
   b)-In ziua lucratoare de de JOI a fiecarei saptamani,programul de lucru se stabileste  
        intre orele: 8.30 – 18.30. 
 ART. 2. Prin grija Secretarului comunei Parva-domnul Calus Ioan,programul de lucru cu 
publicul se afiseaza la loc vizibil la sediul Primariei comunei Parva si va fi adus la cunostinta 
cetatenilor prin toate mijloacele. 
 ART. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza Primarul 
comunei Parva domnul Gheorghe Stelian si domnul Calus Ioan secretarul comunei Parva. 
 ART. 4.  Prezenta dispozitie se comunica,prin grija secretarului comunei Parva,cu: 

- Institutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud, 
- Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul, 
- Personalul din cadrul Primariei comunei Parva. 

 
 
   PRIMAR,       AVIZAT SECRETAR, 
 GHEORGHE STELIAN             CALUS IOAN 
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