
                ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI PARVA

                               DISPOZITIE
privind desemnarea  doamnei Singiorzan Catalina–Referent superior-persoana responsabila

cu completarea si transmiterea revisalului

                                      Primarul comunei PARVA,judetul Bistrita-Nasaud; 

Avand in vedere:
- raportul cu nr.2308 din 18.09.2013 a secretarului comunei PARVA cu propunerea de desemnare 

a doamnei Singiorzan Catalina- referent superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  
Parva-persoana responsabila cu completarea si transmiterea revisalului conform HGR nr.500/2011; 

- prevederile Dispozitiei primarului cornunel Parva cu nr. 33 din 07.12.2000 de numire in functia  
publica de executie a doamnei Singiorzan Catalina;

-  Dispozitia  Primarului  comunei  Parva  nr.71/04.04.2011  privind  reîncadrarea  d-nei  SINGIORZAN 
CATALINA, incepând cu luna ianuarie 2011 din  referent, grad profesional superior, treapta a 2 de salarizare, 
gradatia 5 în referent,grad profesional superior, clasa de salarizare 21+9 clase de salarizare pentru gradaţia de 
vechime 5,+ 4 clase pentru Controlul Financiar Preventiv;

- Hotărârea Consiliului Local alcomunei Parva nr.23 din 31.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii;

- prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva nr.30/08.02.2007 privind  aprobarea Regulamentului de 
Ordine Interioara pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Parva si serviciilor de interes local; 

-  prevederile  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  nr.12/25.02.2005  privind  aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva;  

 -  prevederile  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  cu  nr.18  din  25.07.2008  privind 
aprobarea organigramei si statului de functii a Primariei comunei Parva ;

- tinand cont de prevederile art.2 alin.(5) si celelalte articole din HGR nr.500/2011 privind registrul 
general de evidente a salariatilor

In temeiul  dispozitiilor  art.61 alin.(2)(3),art.63 alin.(1)  lit.”d” si  alin.(5) lit.”e”,art.68 alin.(1) si  
art,115 alin.(1) lit.”a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata cu modificari si 
completari ulterioare:

                     D I S P U N,

Art.  1.  Incepand cu data  de 15 septembrie  2013 se desemnaza   doamna  Singiorzan Catalina-  
referent superior in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva- ca persoana responsabila  
cu completarea si transmiterea revisalului conform prevederilor HGR nr.500/2011;.                               

Art.2.- Impotriva prezentzi dispozitii,functionarul public nemultumit se poate adresa  organizatiei 
sindicale sau instantei competente de contencios administrativ.

Art.3.-  Cu  ducerea  la  indeplinire  a  sarcinilor  prezentei  dispozitii  se  incredinteaza  secretarul 
comunei,Compartimentul  Impozite  si  Taxe,financiar-salarizare  si  doamna  Singiorzan  Catalina-
Referent superiora in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva.

  Art.4 - Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Parva domnul Calus loan,  
cu:

- Institutia Prefectului, judetul Bistrita- Nasaud.
- Compartimentul financiar contabil al Primariei comunei Parva. 
 - Doamna Singiorzan Ccatalina-Referent superior.

PRIMAR, Avizat de legalitate,
       Strugari Ioan      SECRETAR,

       Ioan Calus

Nr.139 Din 18.09.2013.



                ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI PARVA
NR.2308 DIN 18.09.2013

                               R A P O R T
  privind desemnarea  doamnei Singiorzan Catalina–Referent superior-persoana responsabila

cu completarea si transmiterea revisalului

                              Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei PARVA,judetul Bistrita-Nasaud; 

Avand in vedere:
- necesitatea desemnarii  doamnei Singiorzan Catalina–Referent superior-persoana responsabila cu 

completarea si transmiterea revisalului;
- prevederile Dispozitiei primarului cornunel Parva cu nr. 33 din 07.12.2000 de numire in functia  

publica de executie a doamnei Singiorzan Catalina;
-  Dispozitia  Primarului  comunei  Parva  nr.71/04.04.2011  privind  reîncadrarea  d-nei  SINGIORZAN 

CATALINA, incepând cu luna ianuarie 2011 din  referent, grad profesional superior, treapta a 2 de salarizare, 
gradatia 5 în referent,grad profesional superior, clasa de salarizare 21+9 clase de salarizare pentru gradaţia de 
vechime 5,+ 4 clase pentru Controlul Financiar Preventiv, rezultând clasa de salarizare 34 coeficient de salarizare 
2,26; 

- Hotărârea Consiliului Local alcomunei Parva nr.23 din 31.07.2013 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii;

- prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva nr.30/08.02.2007 privind  aprobarea Regulamentului de 
Ordine Interioara pentru aparatul de specialitate al primarului  comunei Parva si serviciilor de interes local; 

-  prevederile  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  nr.12/25.02.2005  privind  aprobarea 
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva;  

 -  prevederile  Hotararii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  cu  nr.18  din  25.07.2008  privind 
aprobarea organigramei si statului de functii a Primariei comunei Parva ;

- tinand cont de prevederile art.2 alin.(5) si celelalte articole din HGR nr.500/2011privind registrul 
general de evidente a salariatilor;

In temeiul  dispozitiilor  art.61 alin.(2)(3),art.63 alin.(1)  lit.”d” si  alin.(5) lit.”e”,art.68 alin.(1) si  
art,115 alin.(1) lit.”a”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata cu modificari si 
completari ulterioare:

                     CONSTAT

D-nule Primar Strugari Ioan-necesitatea emiterii unei dispozitii astfel ca;

Incepand cu data de 15 septembrie 2013 sa se desemneze  doamna Singiorzan Catalina- referent  
superior  in cadrul  aparatului  de specialitate  al  Primarului  comunei  Parva-  ca persoana responsabila  cu  
completarea si transmiterea revisalului conform prevederilor HGR nr.500/2011.                               

Impotriva  prezentzi  dispozitii,functionarul  public  nemultumit  se  poate  adresa organizatiei 
sindicale sau instantei competente de contencios administrativ.

                    INTOCMIT SECRETAR,
   CALUS IOAN


