
ROMMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

 
DISPOZITIE 

privind numirea in funcţia publică de execuţie de referent , grad profesional debutant , la 

compartimentul Stare Civila,Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva; 

Primarul comunei Parva- domnul Strugari Ioan ; 

         Având în vedere: 

-   referatul  nr.4037/ 21.12.2015 a  secretarului comunei Parva; 

-  Raportul final al concursului nr. 4032/21.12.2015 , prin care s-a declarat “ADMIS”  candidatul 

Gavriloae Viorica, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de  referen,grad profesional 

debutant, Clasa III, clasa de salarizare 13, ,gradatia 2,coiehicient de ierarhizare 1,35, in 

compartimentul stare civila,asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Parva; 

-  propunerea de numire in funcţia  publică  de execuţie de  referend,  grad profesional 

debutant,Clasa III, clasa de salarizare 13,gradatia 2,coiefiicient de ierarhizare  1,35  in 

compartimentul stare civila, asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva, a doamnei Gavriloae Viorica,propunere facută de domnul 

Calus Ioan  secretarul comunei Parva ; 

-  prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice , cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri 

publice;  

           - OUG 83/2014 – privind  Salarizarea personalului bugetar în anul 2015 şi alte măsuri privind 
cheltuielile publice, completată cu OUG 27/2015 art. I alin 5.2; 

- prevederile art.I pct.4 (art.1^1 alin.1) si celelalte din Legea nr.293/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

- OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare 
 - faptul ca doamna Gavriloae Viorica îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru numirea 
în funcţia de referent debutant; 
 - prevederile OUG nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public 
sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015 ,cu modificari si completari ulterioare; 
           - prevederile art. 54, 56 lit. d, 58 alin (2) lit b si art. 62 alin (3) si (4)  din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată ; 

- prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.63 alin  (1) lit „d”, alin (5)  lit. „e”art. 68(1) art.115 alin.(1) lit.”a”  si 
alin.(2) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale – republicată, 

 
DISPUNE: 

 

Art . 1.Incepand cu data de 5 ianuarie 2016  doamna Gavriloae Viorica se numeşte in funcţia 
publice de execuţie de  referen,grad profesional debutant,Clasa III, clasade salarizare13,gradatia 2, 
coiehicient de ierarhizare 1,35, in Compartimentul Stare Civila,Asistenta Sociala si Autoritate 
Tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva. 



 
         Art. 2. Salarul de baza lunar este de 1155  lei și va beneficia de un spor pentru condiţii 
vătămătoare de până la 15% din salariul brut, corespunzător timpului lucrat efectiv. 
         Art. 3. Incepand cu 5.01.2016 se acorda 100 lei la salarul brut lunar pentru d-na Gavriloae 
Viorica- Compartimentul Stare Civila,Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Parva. 
         Art. 4. Funcţionarul numit la art.1 va  exercita atribuţiile prevăzute în fisa postului care  se 
constituie  în Anexa  si face parte integranta din prezenta dispoziţie. 
         Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii  se încredinţează contabilul primăriei si 

secretarul comunei care o va comunica cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Bistrita-Nasaud; 
- Doamna Gavriloae Viorica; 
- Contabilul Primăriei comunei Parva. 
-  

                                                            PRIMAR                                                               Avizat secretar,                                                                                                                                                                                                               
                      STRUGARI IOAN           CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Nr.  3 din  05.01.2016.      
                                                                                                          



 

                      ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 
SECRETARUL COMUNEI PARVA 
    Nr.4038  DIN 21.12.2015 

REFERAT 
privind numirea in funcţia publică de execuţie de referent , clasa I, grad profesional debutant , la 

compartimentul Stare Civila,Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Parva; 

Subsemnatul  Călus Ioan secretarul comunei Parva ; 

         Având în vedere: 
 -Raportul final al concursului nr. 4032/21.12.2015 , prin care s-a declarat “ADMIS”  candidatul 

GAVRILOAE VIORICA , pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de  referen , grad profesional 
debutant,Clasa III, clasa de salarizare  15,gradatia 2  in compartimentul stare civila,asistenta sociala 
si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva; 

-  propunerea de numire in funcţia  publică  de execuţie de  referend,grad profesional debutant   

Clasa III, clasa de salarizare 13, gradatia 2,coieficient de ierarhizare 1,35 in compartimentul stare 

civila,asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Parva, a doamnei GAVRILOAE VIORICA, propunere facută de domnul Calus Ioan  secretarul 

comunei Parva ; 

-  prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice , cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri 

publice;  

 - OUG 83/2014 – privind  Salarizarea personalului bugetar în anul 2015 şi alte măsuri privind 
cheltuielile publice,completată cu OUG 27/2015 art. I alin 5.2; 

- OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare 
 - faptul ca doamna Gavriloae Viorica îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru numirea 
în funcţia de referent debutant; 
 - prevederile art.I pct.4 (art.1^1 alin.1) si celelalte din Legea nr.293/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea 
   - prevederile art. 54, 56 lit. d, 58 alin (2) lit b si art. 62 alin (3) si (4)  din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată ; 

- prevederile art. 76 şi 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

         In temeiul prevederilor art.63 alin  (1) lit „d”, alin (5)  lit. „e”art. 68(1) art.115 alin.(1) 
lit.”a”  si alin.(2) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale – republicată, 

 

Propun:  numirea in funcţia publice de execuţie de  referen,grad profesional debutant,Clasa III, clasa 

de salarizare 13, gradatia 2,coiehicient de ierarhizare 1,35, in compartimentul stare civila,asistenta 

sociala si autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Parva,urmare 

examenului de recrutare.un spor pentru conditii vatamatoare de 15% pentru timpul de lucru efectiv 

si 100 lei la salarul de incadrare. 

Secretar, 
IOAN CALUS 

 


