
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 suspendarea raportului de serviciu a d-nei BURDETI MARIANA, din funcţia publică de 

execuţie Inspector, grad profesional asistent, Clasa 30,  coeficient de ierarhizare 2,05 de la  

Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului comunei Parva 

                                                                             

                               Primarul  comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 

 

Având în vedere: 

 -raportul nr.3214 din 04.12. 2014, cu privire la suspendarea raportului de serviciu al d-nei 

BURDETI MARIANA, din funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional asistent, Clasa 30,  

coeficient de ierarhizare 2,05 din cadrul Compartimentului Impozite si taxe,finante-salarizare din  cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 

 - cererea inregistrata sub nr.3022 din 20.11.2014 si dosarul  personal a d-nei Calus Mariana 

casatorita Burdeti,din comuna Parva, nr.64B,judetul Bistrita-Nasaud;   

- Certificatul de nastere Seria NY nr.023435 eliberat de primaria municipiului Bistrita, fapt pentru 

care s-a cerut suspendarea raportului de serviciu a d-nei Burdeti Mariana,pentru cresterea copilului pana la 

implinirea varstei de 2 ani; 

 - prevederile art.1 din Dispozitia nr.143/2011 privind promovarea in clasa si grad profesional 

superior, a doamnei CALUS MARIANA, în funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional 

asistent, Clasa 27,  coeficient de ierarhizare 1,90; la  Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare 

din  cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Parva; 

- avizul favorabil nr.27856/23.07.2013, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucuresti ; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.3 din 30.01.2014 privind aprobarea organigramei 

si a statului de functii pentru anul 2014; 

 

 Vazand: 

 - prevederile art.2  alin.(1) lit.”b”art.12 si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernlui nr.111/ 8 
decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

-  prevederile O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului; 

- prevederile Hotarari Guvernului Romaniei Nr. 1025 din  9 august 2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii Nr.166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 

acordarea de beneficii de asistenţă socială 

 

Tinand cont de: 

- prevederile Cap.5 Sectiunea 1,art.35,art.36;Cap.9,Sectiunea 2-a,art.95 alin.(1) lit. „a” alin.(3),(4), 

(5); art.96  si cellelalte din Legea  Nr. 188 din  8 decembrie 1999-republicată privind Statutul funcţionarilor 

publici; 

 

În temeiul dispozitiilor  art.61 alin.(2-5);art.63 alin.(1) lit.”d’;alin. (5), lit. „e”, art. 68, alin.(1) 

coraborat cu art.115 alin.(1) lit. „a” alin.(2)(5)(6)(7)  din Legea  administraţiei publice locale 

nr.215/2001 -republicată cu modificările şi completările ulterioare: 

 

- 1  - 



  

         D I S P U N    

 

Art. 1.–Se aproba suspendarea raportului de serviciu a doamnei BURDETI MARIANA, functionar 

public în funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional asistent, avand Clasa 30,  coeficient de 

ierarhizare 2,05; la  Compartimentul Impozite si taxe, finante-salarizare din  cadrul aparatului de 

specialitate al  Primarului comunei Parva,incepand cu data de 05.12.2014, pentru cresterea copilului pana 

la implinirea varstei de 2 ani,respectiv data de 18 septembrie 2016. 

 Art. 2.–Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza d-na 

Singiorzan Catalina-referent superior din cadrul Compartimentului impozite si taxe,finante-salarizare. 

Art.   3. –Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu: 

- Institutia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud; 

   -     Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare; 

- D-na Burdeti  Mariana-Inspector asistent. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

STRUGARI IOAN 
 
 
                           Avizat de legalitate Secretar 

                                                                                                        Ioan Calus 
 

 
 
 
 
              
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 236 
Din 05.12.2014. 
 



       R O M Ă N I A 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

Nr.3214 din 05.12.2014 

R A P O R T 

privind suspendarea raportului de serviciu a d-nei BURDETI MARIANA, din funcţia publică de 

execuţie Inspector, grad profesional asistent, Clasa 30,  coeficient de ierarhizare 2,05 de la  

Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului comunei Parva 

                                                                             

Subsemnata;Singiorzan Catalina:referent superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului  

comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud; 

 

Având în vedere: 

- necesitatea suspendarii raportului de serviciu al d-nei BURDETI MARIANA, din funcţia publică 

de execuţie Inspector, grad profesional asistent, Clasa 30,  coeficient de ierarhizare 2,05 din cadrul 

Compartimentului Impozite si taxe,finante-salarizare din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Parva; 

 - cererea inregistrata sub nr.3022 din 20.11.2014 si dosarul  personal a d-nei Calus Mariana 

casatorita Burdeti,din comuna Parva, nr.64B,judetul Bistrita-Nasaud;   

- Certificatul de nastere Seria NY nr.023435 eliberat de primaria municipiului Bistrita, fapt pentru 

care s-a suspendat raportul de serviciu a d-nei Burdeti Mariana,pentru cresterea copilului pana la implinirea 

varstei de 2 ani; 

 - prevederile art.1 din Dispozitia nr.143/2011 privind promovarea in clasa si grad profesional 

superior, a doamnei CALUS MARIANA, în funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional 

asistent, Clasa 27,  coeficient de ierarhizare 1,90; la  Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare 

din  cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Parva; 

- avizul favorabil nr.27856/23.07.2013, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucuresti ; 

 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.3 din 30.01.2014 privind aprobarea organigramei 

si a statului de functii pentru anul 2014; 

 - prevederile art.2  alin.(1) lit.”b”art.12 si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernlui nr.111/ 8 
decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

-  prevederile O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului; 

- prevederile Nr. 1025 din  9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii Nr.166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 

acordarea de beneficii de asistenţă socială 

- prevederile Cap.5 Sectiunea 1,art.35,art.36;Cap.9,Sectiunea 2-a,art.95 alin.(1) lit. „a” alin.(3),(4), 

(5); art.96  si cellelalte din Legea  Nr. 188 din  8 decembrie 1999-republicată privind Statutul funcţionarilor 

publici; 

-prevederile dispozitiilor  art.61 alin.(2-5);art.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:         

CONSTAT: 

Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 

Sa se aprobe, incepand cu 05.12.2014, suspendarea raportului de serviciu a doamnei BURDETI 

MARIANA, functionar public în funcţia publică de execuţie Inspector, grad profesional asistent,avand 

Clasa 30,  coeficient de ierarhizare 2,05; la  Compartimentul Impozite si taxe, finante-salarizare din  cadrul 

aparatului de specialitate al  Primarului comunei Parva,pentru cresterea copilului pana in 18.09.2016. 

 
REFERENT SUPERIOR 

Singiorzan Catalina 

 


