
ROMMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

PTIMAR 

 

 
DISPOZITIE 

pentru modificarea Dispozitiei primarului comunei Parva nr.3/05.01.2016 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.833/ 16.03.2016 a  secretarului comunei Parva; 

- adresa nr. 8763 DIB/18.02.2016 a Ministerului Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si 

persoanelor Virsnice comunicata de catre Institutia Prefectului ,judetul Bistrita-Nasaud prin adresa 

nr.II D/4320 din 25.02.2016; 

- Dispozitiei nr.3/05.03.2016 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 a d-nei Gavriloae Viorica; 

Tinand cont de: 

- prevederile Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentilor sociali;  
- prevederile art.35 nalin.(2),art.37 alin.(2) lit.a), art.39 lit.c),art.73 alin.(3),art.79, art.96, 

art.97, coroborat cu art.112,art.113 alin.(4),art.115,art.119,art.121,art.124,art,125 alin.(2),art,143 
alin.(1) si celelalte din Legea nr.292/2011 Legea asistentei sociale; 

- prevederile art.44, 47 alin.(4),art.59 alin.(1),(2) si art.62 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificari si 
completari; 

-  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 nr.70/4 noiembrie 2014 – privind salarizarea personalului din cadrul sistemului 

public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 cu modofocari si completari 
ulterioare  (conform Legii nr.293/2015); 
 - prevederile Legii nr.293/2015 art.II alin.(2) ca personalul prevazut la alin.1 (respectiv 
personalul cadru din sistemul public de asistenta sociala astefl cum este definit in 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);         

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. I. Cu data emiterii prezentei dispozitii se modifica art.2 si se completeaza anexa 1 
(Fisa Postului) din Dispozitia Primarului  comunei Parva nr.3/05.01.2016 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 a d-nei Gavriloae Vioric, astfel: 

 



 
-“Se modifica art.2 si va avea urmatorul cuprins-Salariul de baza lunar este de 1313 lei si 

va beneficia  de un spor pentru condiitii vatamatoare de 15% din salariul brut, corespunzator 
timpului lucrat efectiv”: 

„Se completeaza fisa postului la atributii,cu punctele 16-24 –conform anexei nr. 1 care face 
parte integranta din prezenta dispozitie.  

ART.II. Se va recupera procentul de 10% acordat d-nei Gavriloaie Viorica cu data numirii in 
functia publica primit la salarial de baza pentru lunile ianuarie si februarie 2016.  

ART. III. Celelalte articole raman neschimbate 
ART. IV. Dispozitia va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la panoul din cadrul 

Primariei  comunei Parva sau orice alte mijloace, prin grija secretarului comunei Parva si 
comunicata cu: 

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

 
 
 

                                                            PRIMAR                                                               Avizat secretar,                                                                                                                                                                                                               
                      STRUGARI IOAN           CALUS IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nr.  59 din  16.03.2016.         



                                                                                                     
                      ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 
SECRETARUL COMUNEI PARVA 
    Nr.8 33 DIN 16.03.2016. 

REFERAT 
pentru modificarea Dispozitiei primarului comunei Parva nr.3/05.01.2016 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 ; 

Subsemnatul  Călus Ioan secretarul comunei Parva ; 
         Având în vedere: 

- adresa nr. 8763 DIB/18.02.2016 a Ministerului Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si 

persoanelor Virsnice comunicata de catre Institutia Prefectului ,judetul Bistrita-Nasaud prin adresa 

nr.II D/4320 din 25.02.2016; 

- Dispozitiei nr.3/05.03.2016 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 a d-nei Gavriloae Viorica; 

Tinand cont de: 

- prevederile Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentilor sociali;  
- prevederile art.35 nalin.(2),art.37 alin.(2) lit.a), art.39 lit.c),art.73 alin.(3),art.79, art.96, 

art.97, coroborat cu art.112,art.113 alin.(4),art.115,art.119,art.121,art.124,art,125 alin.(2),art,143 
alin.(1) si celelalte din Legea nr.292/2011 Legea asistentei sociale; 

- prevederile art.44, 47 alin.(4),art.59 alin.(1),(2) si art.62 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificari si 
completari; 

-  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 nr.70/4 noiembrie 2014 – privind salarizarea personalului din cadrul sistemului 

public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 cu modofocari si completari 
ulterioare  (conform Legii nr.293/2015); 
 - prevederile Legii nr.293/2015 art.II alin.(2) ca personalul prevazut la alin.1 (respectiv 
personalul cadru din sistemul public de asistenta sociala astefl cum este definit in 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);         

         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, 

Constat: 

 D-nule primar necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 

 Sa se modifice art. 2 in sensul de a se aplica majorarea cu data de 05.01.2016 cu 
procentul de 25% la salariul de baza pentru d-na Gavriloae Viorica si sa se completeze 
anexa nr.1 Dispozitia primarului comunei Parva nr.3/05.01.2016 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; 
 Sa se recupereze sumele primate pentru procentul de 10% primate de d-na Gavriloae 
Vioriva-functionar public-referent debutant III din cadrul Compartimentului de stare civila,asistenta 
sociala si autoritate tutelara acordat cu data numirii in functie respect 05.01.2016. 

Secretar, 



IOAN CALUS 

 


