
     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 incetarea suspendarii si reiceperea activitatii doamnei GAVRILOAIE 

VIORICA, angajata in funcria de execuţie Consilier la  Compartimentul Consilier 
Personal al  Primarului comunei Parva,incepand data de 05.03.2014

                               Primarul  comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud;
Având în vedere:
- raportul nr.687 din 03.03. 2014,  intocmit de d-nul Calus Ioan-secretar cu privire la 

propunerea de incetare a suspendarii si reicepere a activitatii doamnei GAVRILOAIE  VIORICA, 
în funcţiade execuţie Consilier la  Compartimentul Consilier Personal al   Primarului comunei 
Parva,incepand data de 05.03.2014;

- cererea inregistrata sub nr.685 din 03.03.2014 si dosarul  personal a d-nei Gavriloaie 
Viorica,din comuna Rebra, nr.293,judetul Bistrita-Nasaud;  

- Certificatul de nastere Seria NH nr.625614 eliberat de primaria municipiului Bistrita 
fapt pentru care s-a suspendat contractul individual de munca a d-nei Gavriloaie Viorica;

-  Dispozitia  Primarului  comunei  Para  nr.59  din  18.07.2013  privind  suspendarea 
contractului de munca pe perioada determinata a numitei Gavriloaie Viorica de pe postul de 
consilier al primarului comunei Parva;

-  Contractul  individual  de  munca,incheiat  si  inregistrat  in  Registrul  de  evidente  a 
salariatilor sub nr.57/29.06.2012;

-  prevederile   Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  nr.3/30.01.2014  privind 
aprobarea organigramei  şi  a statului  de funcţii  al  aparatului  de specialitate al  primarului 
comunei Parva pe anul 2014; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014, privind 
aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014;

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

copilului;
-  prevederile  C.G.R.  nr.1682  din  10.12.2008  pentru  modificarea  si  completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 
148/2005  privind  sustinerea  familiei  in  vederea  cresterii  copilului,cu  modoficarile  si 
completarile facute si aprobate prin HGR nr.1025/2006;

Tinand cont de:
-prevederile art.50 lit.”a”, art.51 alin.(1) lit.”a”, coroborat cu prevederile art.53 alin.(2) 

din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
În temeiul dispozitiilor  art.61 alin.(2), 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 modificări şi completări;    

         D I S P U N :  
Art. 1. – Incepand cu data de 05.03.2014 inceteaza suspendarea contractului individual 

de  munca  a  d-nei  a  Gavriloaie  Viorica,  angajata  pe   funcţiade  execuţie  Consilier  la 
Compartimentul  Consilier  Personal  al   Primarului  comunei  Parva,suspendare  data  prin 
Dispozitia Primarului comunei Parva nr.59/18.07.2013.   

Art.  2. – Cu data de 05.03.2014, d-na Gavriloaie Viorica isi  reincepe activitatea pe 
functia de consilier (consilier personal al Primarului comunei Parva).

Art.  3.  –   Împotriva  prezentei  dispoziţi,  persoana  angajata  nemulţumita  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  d-na 
Singiorzan Catalina.

Art. 5. –  Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului cu:



- Institutia Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
-     Compartimentul Impozite si taxe,finante-salarizare;

- Doamna Gavriloae Viorica-Consilier personal.
Avizat  de 

legalitate
PRIMAR,             Ioan Calus– 

Secretar
                               STRUGARI IOAN

Nr.69 Din 03.03.2014.

  R O M Ă N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMARIA COMUNEI  PARVA

NR.687 DIN 03.03.2014. 

R A P O R T 
privind incetarea suspendarii si reiceperea activitatii doamnei GAVRILOAIE 

VIORICA, angajata in funcria de execuţie Consilier la  Compartimentul Consilier 
Personal al  Primarului comunei Parva,incepand data de 05.03.2014

                               Secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud;
Având în vedere:
- necesitatea emiterii unei dispozitii cu privire la incetare a suspendarii si reicepere a 

activitatii doamnei GAVRILOAIE VIORICA, în funcţiade execuţie Consilier la  Compartimentul 
Consilier Personal al  Primarului comunei Parva,incepand data de 05.03.2014;

- cererea inregistrata sub nr.685 din 03.03.2014 si dosarul  personal a d-nei Gavriloaie 
Viorica,din comuna Rebra, nr.293,judetul Bistrita-Nasaud;  

- Certificatul de nastere Seria NH nr.625614 eliberat de primaria municipiului Bistrita 
fapt pentru care s-a suspendat contractul individual de munca a d-nei Gavriloaie Viorica;

-  Dispozitia  Primarului  comunei  Para  nr.59  din  18.07.2013  privind  suspendarea 
contractului de munca pe perioada determinata a numitei Gavriloaie Viorica de pe postul de 
consilier al primarului comunei Parva;

-  Contractul  individual  de  munca,incheiat  si  inregistrat  in  Registrul  de  evidente  a 
salariatilor sub nr.57/29.06.2012;

-  prevederile   Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Parva  nr.3/30.01.2014  privind 
aprobarea organigramei  şi  a statului  de funcţii  al  aparatului  de specialitate al  primarului 
comunei Parva pe anul 2014; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Parva nr.2 din 30.01.2014, privind 
aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Parva pe anul 2014;

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

-  prevederile  C.G.R.  nr.1682  din  10.12.2008  pentru  modificarea  si  completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 
148/2005  privind  sustinerea  familiei  in  vederea  cresterii  copilului,cu  modoficarile  si 
completarile facute si aprobate prin HGR nr.1025/2006;

-prevederile art.50 lit.”a”, art.51 alin.(1) lit.”a”, coroborat cu prevederile art.53 alin.(2) 
din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

-prevederile art.61 alin.(2), 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 modificări şi completări; 

C O N S T A T:   

D-nule primar Strugari Ioan,necesitatea emiterii unei dispozitii prin care:



Incepand cu data de 05.03.2014 sa inceteze suspendarea contractului individual 
de  munca  a  d-nei  a  Gavriloaie  Viorica,  angajata  pe   funcţiade  execuţie  Consilier  la 
Compartimentul  Consilier  Personal  al   Primarului  comunei  Parva,suspendare  data  prin 
Dispozitia Primarului comunei Parva nr.59/18.07.2013.   

           Cu data de 05.03.2014, d-na Gavriloaie Viorica sa-si reinceapa activitatea pe 
functia de consilier (consilier personal al Primarului comunei Parva).

Aceasta fiind motivata de cererea inregistrata sub nr.685 din 03.03.2014 si 
dosarul  personal a d-nei Gavriloaie Viorica,din comuna Rebra, nr.293,judetul Bistrita-Nasaud 
prin care cere reintoarcerea dansei la locul de munca.  

INTOCMIT SECRETAR,
         Ioan Calus
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