
                 ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI  PARVA 

                 P R I M A R 

                                                                     D I S P O Z I T I E 

     privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata determinata,cu timp partial de  

     lucru, a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva nr.165,judetul Bistrita-Nasaud,pe 

                         postul de sofer, incepand cu  data de 01.01.2011 pana la 31.12.2011 

                                                                                                       

                                          Primarul   comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud ; 

 

     Avand  in  vedere: 

            -  raportul nr.581/01.03.2011 intocmit de domnul Calus Ioan-secretarul comunei Parva, 

prin care se arata necesitatea angajarii cu contractul individual de munca pe durata determinata, 

cu timp partial de lucru, a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva nr.165,judetul Bistrita-

Nasaud, pe postul de sofer la microbuzul Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” Parva, incepand 

cu  data de 01.01.2011 pana la data de  31.12.2011;                                       

 - cererea si dosarul  personal nr.12 din 03.01.2011 a domnului Sangiorzan Vasile din 

comuna Parva, nr.165, judetul Bistrita-Nasaud;  

 - Contractul de munca nr.46/14.09.2009 a d-nului Singiorzan Vasile cu actele aditionale la 

contract; 

 Tinand cont de: 

  -faptul ca, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva sunt 4 

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 ; 

 - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.258/14.09.2009 privind    incadrarea   pe  postul 

vacant  de sofer cu  contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu  data de 

14.09.2009 pana la data de 31.12.2009,  a  domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva, nr.165, 

judetul Bistrita-Nasaud; 

 - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.11/13.01.2010 privind prelungirea contractului 

individual de munca pe durata determinata a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva 

nr.165, judetul Bistrita-Nasaud, angajat pe  postul de sofer, cu timp partial de lucru, incepand cu  

data de 01.01. 2010 pana la data de 31.08.2010 

            - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.153/26.08.2010 privind prelungirea contractului 

individual de munca pe durata determinata a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva 

nr.165, judetul Bistrita-Nasaud, angajat pe  postul de sofer, cu timp partial de lucru, incepand cu  

data de 01.09.2010 pana la data de 31.12. 2010; 

 - prevederile Hotararii Consiliului  local al comunei Parva nr.12 din 03.08.2010 –(anexa 

nr.1 si 2) privind aprobarea  organigramei si a statului   de functii  pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul aparatului   de  specialitate al  primarului comunei Parva pe 

anul 2010; 

 - Hotararea Consiliului local Parva nr.4/12.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli pentru anul 2011; 

 - prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea si 

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

masuri financiare; 

      -   1   - 



 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1723/14.10.2004 privind aprobarea 

Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul; 

            - prevederile art.10,art.12 alin.(2),art.17 alin.(2),art.80 alin.(4),art. 82 alin.(1) si celelalte din 

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

            - prevederile  Hotararii Guvernului  Romaniei  nr.281/1993 cu  modificarile  ulterioare 

(anexa nr.12) cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare; 

 - prevederilor art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 

restabilirii echilibrului bugetar;  

 - prevederile art. 1 alin.(1),(2) ; art.2 si celelalte din Legea nr.285/28.12.2010 privind 

salarizarea in anul 2011 a personalului platit  din fonduri publice; 

 - prevederile LEGII-CADRU   Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 

 - prevederile Ordinului nr.42/77 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 

platit din fonduri publice; 
 - prevederile art.1, art.16,art.20, art.29, art.30, art. 61 alin.(1)(2) art.84( alin.(1)(2) art.101 

alin.(2) art. 104 alin (2) lit””d” alin.(5) art.105 alin.(1) lit.”e”, art. 107 din Legea educatiei nationale 

nr.1 din 05.01.2011; 

            In  temeiul dispozitiilor art.61,art.63 alin.1 lit.”d” si alin.(5) lit.”e”,art 68 alin.(1) coraborat 

cu 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. (1)- Se angajeaza, cu contract individual de munca pe perioada determinata, cu 

timp partial de lucru (6 ore/zi de lucru), domnul Sangiorzan Vasile din comuna Parva, nr.165, 

judetul Bistrita-Nasaud, pe postul de sofer I, clasa 24,pe microbuzul scolar incepand  cu  data  de 

01.01.2011 pana la data de 31.12.2011. 

        (2)- Salarul  de incadrare de 933 lei si un spor de vechime de 25% care este de 

233 lei rezultand un total de 1166 lei. Suma de 1166 lei se imparte la 170 ore normate standar 

rezultand 6,86 lei/ora,la care se va aplica prevederile art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele 

măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (reducere 25%),astfel rezultand un 

salar de incadrare de 5,14 lei/ ora. La asalarul de incadrare de 5,14 se aplica prevederile Legii 

285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice,majorare 15% 

(5,14 lei + 0,77 lei majorarea),astfel  rezulta un salar de incadrare de 5,91 lei/ora.        

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

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; 

- Domnul Singiorzan Vasile din comuna  Parva nr.165,judetul Bistrita-Nasaud. 

 

                                                                      P R I M A R 

                                                          GHEORGHE   STELIAN 

                                                                                                                              Aviz  de  legalitate 

                                                                                                                                     Secretar,  

                                 Calus  Ioan  

 

Nr. 20 

Din 01. 03. 2011 



 

                  ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA  COMUNEI  PARVA 

       NR. 581 DIN 01.03.2011. 

 

                                                                     R A P O R T 

      privind angajarea cu contractul individual de munca pe durata determinata,cu timp partial de  

     lucru, a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva nr.165,judetul Bistrita-Nasaud,pe 

                         postul de sofer, incepand cu  data de 01.01.2011 pana la 31.12.2011 

 

                                       Subsemnatul;Calus Ioan,secretarul comunei Parva; 

                  Avand  in  vedere: 

          - necesitatea angajarii cu contractul individual de munca pe durata determinata, cu timp 

partial de lucru, a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva nr.165,judetul Bistrita-Nasaud, 

pe postul de sofer la microbuzul Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” Parva, incepand cu  data 

de 01.01.2011 pana la data de 31/12/2011;                                       

 - cererea si dosarul  personal nr.12 din 03.01.2011 a domnului Sangiorzan Vasile din 

comuna Parva, nr.165, judetul Bistrita-Nasaud;  

 - Contractul de munca nr.46/14.09.2009 a d-nului Singiorzan Vasile cu actele aditionale la 

contract; 

 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 ; 

 - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.258/14.09.2009 privind    incadrarea   pe  postul 

vacant  de sofer cu  contract individual de munca pe durata determinata, incepand cu  data de 

14.09.2009 pana la data de 31.12.2009,  a  domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva, nr.165, 

judetul Bistrita-Nasaud; 

 - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.11/13.01.2010 privind prelungirea contractului 

individual de munca pe durata determinata a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva 

nr.165, judetul Bistrita-Nasaud, angajat pe  postul de sofer, cu timp partial de lucru, incepand cu  

data de 01.01. 2010 pana la data de 31.08.2010 

            - Dispozitia Primarului comunei Parva nr.153/26.08.2010 privind prelungirea contractului 

individual de munca pe durata determinata a domnului Sangiorzan Vasile din comuna Parva 

nr.165, judetul Bistrita-Nasaud, angajat pe  postul de sofer, cu timp partial de lucru, incepand cu  

data de 01.09.2010 pana la data de 31.12. 2010; 

 - prevederile Hotararii Consiliului  local al comunei Parva nr.12 din 03.08.2010 –(anexa 

nr.1 si 2) privind aprobarea  organigramei si a statului   de functii  pentru functionarii publici si 

personalul contractual din cadrul aparatului   de  specialitate al  primarului comunei Parva pe 

anul 2010; 

 - Hotararea Consiliului local Parva nr.4/12.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli pentru anul 2011; 

 - prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, pentru modificarea si 

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

masuri financiare; 

      -   1   - 



 

 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.1723/14.10.2004 privind aprobarea 

Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul; 

            - prevederile art.10,art.12 alin.(2),art.17 alin.(2),art.80 alin.(4),art. 82 alin.(1) si celelalte din 

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

            - prevederile  Hotararii Guvernului  Romaniei  nr.281/1993 cu  modificarile  ulterioare 

(anexa nr.12) cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare; 

 - prevederilor art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 

restabilirii echilibrului bugetar;  

 - prevederile art. 1 alin.(1),(2) ; art.2 si celelalte din Legea nr.285/28.12.2010 privind 

salarizarea in anul 2011 a personalului platit  din fonduri publice; 

 - prevederile LEGII-CADRU   Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice; 
 - prevederile art.1, art.16,art.20, art.29, art.30, art. 61 alin.(1)(2) art.84( alin.(1)(2) art.101 

alin.(2) art. 104 alin (2) lit””d” alin.(5) art.105 alin.(1) lit.”e”, art. 107 din Legea educatiei nationale 

nr.1 din 05.01.2011; 

            - prevederile art.61,art.63 alin.1 lit.”d” si alin.(5) lit.”e”,art 68 alin.(1) coraborat cu 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 emiterii unei dispozitii prin care; sa se angajeze, cu contract individual de 

munca pe perioada determinata, cu timp partial de lucru (6 ore/zi de lucru), domnul Sangiorzan 

Vasile din comuna Parva, nr.165, judetul Bistrita-Nasaud, pe postul de sofer I,clasa 24 pe 

microbuzul scolar incepand  cu  data  de 01.01.2011 pana la data de 31.12.2011. 

     Salarul  de incadrare de 933 lei si un spor de vechime de 25% care este de 233 lei 

rezultand un total de 1166 lei. Suma de 1166 lei se imparte la 170 ore normate standar rezultand 

6,86 lei/ora,la care se va aplica prevederile art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri 

necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (reducere 25%),astfel rezultand un salar de 

incadrare de 5,14 lei/ ora. La asalarul de incadrare de 5,14 se aplica prevederile Legii 285/2010 

privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice,majorare 15% (5,14 lei + 

0,77 lei majorarea),astfel  rezulta un salar de incadrare de 5,91 lei/ora.        

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

4 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,si de avizul 

favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti  ;  

             Atributiile  postului sa fie cele din fisa postului prevazute in anexa nr.1 la prezenta 

dispozitie.  

 

 

 

      S E C R E T  A R, 

        IOAN CALUS 


