
R O M Ă 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 delegarea de atributii  si completarea Fisei postului d-nei SCURTU ADINA-CORNELIA-agent turism in cadrul 
aparatului propriu al primarului comunei Parva 

                                                                                                                                              
                               Primarul  comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 
Având în vedere: 

 - referatul nr.219 din 25.01.2017, cu privire la propunerea de  delegare a atributiilor d-nei BURDETI MARIANA, în funcţia 
publica Inspector asistent la Compartimentul Impozite si taxe locale,financiar si salarizare catre d-nul Scurtu Adina-Cornelia-agent 
turism -intocmit de d-nul Calus Ioan-secretar; 
 -Dispozitia primarului comunei Parva nr.154/19.09.2016 privind suspendarea raportului de munca a d-nei Burdeti Mariana 
pe o perioada de 2 ani pentru ingrijirea copilului; 

- Dispozitia nr.5 din 05.01.2016 a Primarului comunei Parva, privind angajarea d-nei Scurtu Adina-Cornelia, pe postul de 
agent turism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva ; 
 - prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.9 din 01.02.2016, privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parvapentru anul 2016;  
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.8 din 01.02.2016, privind aprobarea  bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Parva pe anul 2016;   

- prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 
- prevederile Legeii nr. 118/2010, privind unele masuri necesare in vederea restabiliri echilibrului bugetar; 

 - prevederile Legeii  Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice; 
 - prevederile art.1,art.2,art,³ si celelalte din Legea Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 
 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.19/16 mai  2012  privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea 
reducerilor salariale; 
 - prevederile Legii nr.273/2006 priivind finantele publice locale,modificata prin OUGR nr.63/2010;  
 - prevederile art.39 alin.(2) lit”a” si art.40 alin(1) lit.”b” din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii,republicata; 

În temeiul dispozitiilor  63 alin.(1) lit.”d’;alin. (5), lit. „e”, art. 68, alin. (1) coraborat cu art. 115 alin.(1) lit. „a” din 
Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001 -republicată cu modificările şi completările ulterioare;      
  

D I S P U N : 
   

Art. 1. – (1) Cu data de 25.01.2017, în urma solicitarilor pentru concediu pentru ingrijirea copilului a d-ei Burdeti Mariana, 
angajata ca functionar public la Compartimentul Impozite si taxe locale,financiar-salarizare,din  cadrul aparatului de specialitate al  
primarului comunei Parva,se deleaga atributiile acesteia la d-nei Scurtu Adina-Cornelia- agent turism in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva. 

    (2). Delegarea atributiilor la d-nul Scurtu Adina va fi pana la intoarcerea d-nei Burdeti Mariana din concediul 
pentru ingrijire a copilului. 

Art. 2. – Fişa postului, aferentă funcţiei contractuale de conducere ocupată de d-na Scurtu Adina-Cornelia va fi 
completata cu atributiile  care sunt  prevazute în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 Art. 3. –  Împotriva prezentei dispoziţi, persoana angajatul nemulţumit se poate adresa organizaţiei sindicale sau instanţei 
competente  de contencios administrativ. 
 Art. 4. –  Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor  prezentei dispoziţi  se încredinţează secretarul comunei Parva şi  
Compartmentul Impozite si taxe,finante-salarizare. 

Art. 5. –  Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu: 
- Institutia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud; 

   -     Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare; 
- D-na Scurtu Adina-Cornelia-agent turism. 

Avizat de legalitate 
                          PRIMAR,                              Ioan Calus– Secretar 

                                                            STRUGARI IOAN 
 

 
Nr. 5 Din 25.01.2017                                                                                                                                                      
 



    R O M Ă N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Nr. 219 din 25.01.2017 

R E F E R A T 
privind delegarea de atributii  si completarea Fisei postului d-nei SCURTU ADINA-CORNELIA-agent turism in cadrul 

aparatului propriu al primarului comunei Parva 

 
Subsemnatul Calus Ioan, secretar al comunei Parva, , 
 
Având în vedere: 
-Dispozitia primarului comunei Parva nr.154/19.09.2016 privind suspendarea raportului de munca a d-nei Burdeti Mariana 

pe o perioada de 2 ani pentru ingrijirea copilului; 
- Dispozitia nr.5 din 05.01.2016 a Primarului comunei Parva, privind angajarea d-nei Scurtu Adina-Cornelia, pe postul de 

agent turism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva ; 
 - prevederile  Hotărârii Consiliului local al comunei Parva nr.9 din 01.02.2016, privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Parvapentru anul 2016;  
 - prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.8 din 01.02.2016, privind aprobarea  bugetului de venituri şi 
cheltuieli al comunei Parva pe anul 2016;   

- prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 
- prevederile Legeii nr. 118/2010, privind unele masuri necesare in vederea restabiliri echilibrului bugetar; 

 - prevederile Legeii  Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice; 
 - prevederile art.1,art.2,art,³ si celelalte din Legea Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice; 
 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.19/16 mai  2012  privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea 
reducerilor salariale; 

 - prevederile art.39 alin.(2) lit”a” si art.40 alin(1) lit.”b” din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii,republicata; 
 

                      C O N S T A T: 
Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 

 Sa se aprobe cu data de 25.01.2017, în urma solicitarilor pentru concediu pentru ingrijirea copilului a d-ei Burdeti Mariana, 
angajata ca functionar public la Compartimentul Impozite si taxe locale,financiar-salarizare,din  cadrul aparatului de specialitate al  
primarului comunei Parva,se deleaga atributiile acesteia la d-nei Scurtu Adina-Cornelia- agent turism in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva. 

Delegarea atributiilor la d-nul Scurtu Adina va fi pana la intoarcerea d-nei Burdeti Mariana din concediul pentru ingrijire a 
copilului. 

Fişa postului, aferentă funcţiei contractuale de conducere ocupată de d-na Scurtu Adina-Cornelia va fi completata cu 
atributiile  care sunt  prevazute în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Împotriva prezentei dispoziţi, persoana angajatul nemulţumit se poate adresa organizaţiei sindicale sau 
instanţei competente  de contencios administrativ. 

 
SECRETAR, 

Ioan Calus 
 


