
              ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI  PARVA 

     PRIMAR 

                                                                     D I S P O Z I T I E 

 privind    incadrarea, pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva,cu  contract 

 individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata perioada 

mandatului de primar (iulie 2012),a d-soarei ANDREI VIORICA din comuna Parva nr.645 , judetul  

                                                                       Bistrita-Nasaud.  

                                                                                                          

                                     Primarul   comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 

 

            Avand  in  vedere: 

            - raportul nr.2967 /06.12.2010 intocmit de secretarul comunei Parva,d-nul Calus Ioan, privind 

necesitatea incadrarii, pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva,cu  contract 

individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata perioada 

mandatului de primar (iulie 2012),a d-nei ANDREI VIORICA din comuna Parva nr.645, judetul 

Bistrita-Nasaud;  

 - cererea si dosarul  personal nr.2963 din 06.12.2010 a d-soarei Andrei Viorica,din comuna 

Parva nr.645,judetul Bistrita-Nasaud;   

 Tinand cont de: 

  -faptul ca,in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva sunt 3 

functionari publici din numarul de 8 aprobati ANFP-Bucuresti, cu contract individual de munca 

sunt 17 aprobati si doar 5 angajati  si 2 functii de demnitate publica(primar si viceprimar), 

comuna avand pana la 3000 (2757 locuitori) de locuitori fiind in prezent 10 posturi ocupate si 

avand dreptul la 22 de angajati + 5 pentru proiecte europene, in total 27; 

 Vazand:  

 - adresa nr.III/B/12.178/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care 

se comunica numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala, comuna Parva; 

 -avizul favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Bucureşti ; 

 -adeverinta nr.2310 din 16,02.2010 prin care se adevereste ca d-soara Andrei Viorica prin 

care se declara ca, a absolvit examenul de licenta in sesiunea din Februarie 2010 fiind declarata 

reusita; 

 -prevederile Anexei nr.1 si 2 din Hotararea Consiliului local al comunei Parva 

nr.12/03.08.2010 pentru aprobarea organigramei si a satului de functii si numarul de personalal pe 

anul 2010 al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva si al serviciilor institutiilor 

publice finantate integral din venituri proprii; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Parva pe anul 2010,rectificat prin Hotararile 

Consiliului local Parva nr.13/0308.2010 si nr.18/30.09.2010; 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.281/1993 privind salarizarea personalului din 

unitatile bugetare;  

 -prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr.673/2002; 

 -prevederile art.13 din legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali; 

 -prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din 

fonduri publice;             

 -prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Romaniei nr.1/2010 privind unele măsuri 

de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor 

acestora, precum şi alte măsuri în domeniul  bugetar; 

-prevederile art.1 din Legea nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 

echilibrului bugetar; 
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- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 pentru modificarea 

si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor 

masuri financiare; 

 -prevederile art.66 alin.(1),(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-

republicata,cu modificari si completari; 

            -prevederile art.6,art.10,art.12 alin.(2),art.17 alin.(2), art.27 si art.31(1) si celelalte din Legea 

nr.53/2003 privind  Codul  Muncii cu modificari si completari ulterioare: 

-prevederile art.1 din Legea nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 

echilibrului bugetar; 

 In temeiul prevederilor art.61 coraborat cu prevederile art.61 art.63 alin.(1) lit.”d”,alin.(5) 

lit.”e”, art.68(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-

republicata,cu modificari si completari; 

                                                         

                                                                         D I S P U N : 

                           

                Art. 1. Se incadreaza pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva,cu  

contract individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata 

periopada mandatului de primar (iulie 2012),d-soara Andrei Viorica,cu un salar de baza in suma de 

600 lei/luna. 

                Art.  2  Atributiile  postului sunt cuprinse in fisa postului prevazute in Anexa nr.1 care face 

parte integranta din prezenta dispozitie.  

                Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  dispozitii se incredinteaza 

secretarul comunei Parva  si Compartimentul  financiar  contabil  din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Parva. 

                Art. 4. Prezenta dispozitei se comunica prin grija secretarului comunei Parva,prin 

compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul cu: 

- Institutia  Prefectului, judetul  Bistrita- Nasaud; 

- Compartimentul  financiar  contabil; 

- D-soara Andrei Viorica,Parva nr.645, judetul Bistrita-Nasaud 

- Agentia pentru Prestatii Sociale Bistrita-Nasaud. 

 

 

 

 

 

                                                                      P R I M A R 

                                                          GHEORGHE   STELIAN 

 

 

 

                                                                                                                          Avizat  de  legalitate  

           Secretar, 

                                                                                                                                  Calus  Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.186 

Din 08.12.2010. 



  

                  ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI  PARVA 

NR.2967 DIN 06.12.2010. 

                                                                          R A P O R T 

   privind    incadrarea, pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva,cu  contract 

    individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata perioada 

mandatului de primar (iulie 2012),a d-soarei ANDREI VIORICA din comuna Parva nr.645,judetul  

                                                                       Bistrita-Nasaud.  

 Subsemnatul:Calus Ioan-secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 

Avand  in  vedere:  

           -necesitatea incadrarii, pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva,cu  

contract individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata 

perioada mandatului de primar (iulie 2012),a d-nei ANDREI VIORICA din comuna Parva nr.645 , 

judetul Bistrita-Nasaud;  

 - cererea si dosarul  personal nr.2963 din 06.12.2010 a d-soarei Andrei Viorica,din comuna 

Parva nr.645,judetul Bistrita-Nasaud;   

  -faptul ca, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva sunt 3 

functionari publici din numarul de 8 aprobati, cu contract individual de munca sunt 17 aprobati si 

doar 5 angajati  si 2 functii de demnitate publica(primar si viceprimar), comuna avand pana la 

3000 (2757 locuitori) de locuitori si avand dreptul la 22 de angajati + 5 pentru proiecte europene;  

 - adresa nr.III/B/12.178/13.07.2010 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care 

se comunica numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala,comuna Parva; 

 -avizul favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Bucureşti ; 

 -prevederile Anexei nr.1 si 2 din Hotararea Consiliului local Parva nr. 12/03.08.2010 pentru 

aprobarea organigramei si a satului de functii si numarul de personalal pe anul 2010 al aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Parva si al serviciilor institutiilor publice finantate integral din 

venituri proprii; 

 -adeverinta nr.2310 din 16,02.2010 prin care se adevereste ca d-soara Andrei Viorica prin 

care se declara ca, a absolvit examenul de licenta in sesiunea din Februarie 2010 fiind declarata 

reusita; 

 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.5/12.03.2010 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Parva pe anul 2010,rectificat prin Hotararile 

Consiliului local Parva nr.13/0308.2010 si nr.18/30.09.2010; 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.281/1993 privind salarizarea personalului din 

unitatile bugetare; - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea 

nr.673/2002; 

 -prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr.673/2002; 

 -prevederile art.13 din legea nr.393/28.09.2004 privind Statutul alesilor locali; 

 -prevederile Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice;             

 -prevederile art.7 si celelalte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr.1/2010 

privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 

stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul  bugetar; 

-prevederile art.1 din Legea nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 

echilibrului bugetar; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 pentru modificarea 

si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor 

masuri financiare; 

 -prevederile art.66 alin.(1),(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-

republicata,cu modificari si completari; 



 

            -prevederile art.6,art.10,art.12 alin.(2),art.17 alin.(2), art.27 si art.31(1) si celelalte din Legea 

nr.53/2003 privind  Codul  Muncii cu modificari si completari ulterioare: 

-prevederile art.1 din Legea nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii 

echilibrului bugetar; 

 -prevederile art.61 coraborat cu prevederile art.61 art.63 alin.(1) lit.”d”,alin.(5) lit.”e”, 

art.68(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-

republicata,cu modificari si completari; 

 

                                                         

 

                                                                        C O N S T A T:     

                    

                Necesitatea sa se incadreaze pe  postul de consilier personal al Primarului comunei Parva, 

cu  contract individual de munca pe durata determinata,  incepand cu  data de 15.12.2010 pe toata 

periopada mandatului de primar (iulie 2012),d-soara Andrei Viorica cu un salaru in suma de 600 

lei/luna.                                                                                                           

                 Atributiile  postului sa fie cele din fisa postului prevazute in anexa nr.1 care sa  faca parte 

integranta din prezenta dispozitie.  

      Aceasta necesitate de angajare se datoreaza faptului ca,volumul de munca la nivelul 

institutiei noaste este mare iar numarul de personal aprobat  de ANFP Bucuresti si Institutia 

Prefectului, judetul Bistrita-Nasaud este 22 de angajati + 5 pentru proiecte europene iar  in cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva sunt 3 functionari publici din numarul de 8 

aprobati, cu contract individual de munca sunt 17 aprobati si doar 5 angajati  si mai sunt 2 functii 

de demnitate publica(primar si viceprimar), comuna avand pana la 3000 (2757 locuitori) de 

locuitori;   

 

 

 

 

 

 

 

 

      S E C R E T A R, 

        IOAN CALUS 

 


