
                            ROMANIA 
         JUDETUL BISTRITA-NASAUD           
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA                                                   
 
              H O T A R A R E 
 

     privind aprobarea organigramei,statului de functii si numarului de personal pentru 
                  aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice  
 
 Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara  in data  de 10.04.2009 in prezenta a   
9 consilieri: 
 
 Avand in vedere: 
 - Expunerea de motive nr.617/26.03.2009 a Primarului comunei Parva prin care se arata si motiveaza 
necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
 - raportul nr.616/26.03.2009 intocmit de secretarul comunei Parva,domnul Calus Ioan,prin care se arata 
necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
            - Raportul de avizare a nr.715 din 09.04.2009 al Comisiilor: Studii,Prognoze,Buget-Finante, Administrarea 
Domeniului  Public si Privat,Amenajarea Teritoriului,Organizare si Dezvoltare Urbanistica;  
            - anuntul nr.614/26.03.2009,procesul verbal de afisare a acestuia nr.615/26.03.2009 si procesul verbal nr.708 
din 09.04.2009 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.8 /10.04.2009 privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli- consolidat pentru anul 2009 a comunei Parva; 

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 18/25.07.2008 privind aprobarea organigramei, a statului 
de functii si si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva modificata si 
completata prin Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.2/30.01.2009 privind aprobarea suplimentarii  
Statului de functii cu functia de executie(contractuala) –sofer- din anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului local al 
comunei Parva nr. 18/25.07.2008 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru 
aparatul de de specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor institutiilor  publice finantate din venituri 
proprii si subventii,inclusive a institutiilor publice finantate integral din venituri   proprii; 
 - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.19 din 25.07.2008 privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor publice pe anul 2008; 
 - Ordinul nr.7660/24.08.2006  al Presedintelui A.N.F.P. Bucuresti privind aprobarea instructiunilor pentru 
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice; 
 - 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 Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificari si completari 
ulterioare,republicata si modificata prin Legea nr.251/2006; 
 - prevederile H. G.R. nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici; 
 - prevederile H.G.R. nr.1066/2008 privind formarea profesionala a functionarilor publici 
 - prevederile H.G.R. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici modificata prin H.G.R. nr.1173/2008; 
 - prevederile art.XVI alin.(1) lit.”a”,”b” si alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei; 
 - prevederile O.U.G.R.Nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 
 -prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 187 din 11 martie 2008; 
 - prevederile art.7 alin.(2) din H.G.R. nr.775/1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de 
stabilire a salariilor de baza intre limitele minime si maxime si a Normelor de evaluare a performantelor profesionale 
individuale pentru personalul angajat in structura administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea 
acestora,modificata prin H.G.R. nr.157/1999; 
 - prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare; 
 
 



        -  2  - 
 - prevederile Ordonantei  Guvernului Romaniei nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 
drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici 
în anul 2008; 
 - prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei   Nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază 
şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privindsistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat 
prin legi speciale 
 - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.102/1999 aprobata prin Legea nr.519/2002 si 
art.42(1),art.57(4)(5) din Legea nr.448/2006; 

- prevederile Legeii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.6 (9) din Legea nr.52 /2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica; 
 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1),alin(2) lit.”a” coroborat cu art.36 alin.(3) lit.”b”, art.45 alin.(1) si 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata cu modoficari si completari 
ulterioare; 
 
      H O T A R A S T E: 
 
 ART.1. Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal pentru anul 2009 al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice institutii publice finantate din venituri proprii si 
subventii,inclusive a institutiilor publice finantate integral din venituri proprii,conform anexelor nr.1, 2 si 3. 
 ART.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Parva, 
Compartimentul Resurse umane,Compartimentul Contabilitate –Finante. 
 ART.3. Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.05.2009 data la care se abroga Hotararea Consiliului 
local Parva nr.18/25.07.2008 modificata si completata prin H.C.L.nr. 2/30.01.2009 .  
 ART.4. Anexele nr. 1,2 si 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.  
 ART.5.Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul”pentru” a 9 consilieri,”impotriva”0 si 0“abtineri”din totalul 
de 9 in functie. 
 ART.6. Prevederile prezentei hotarari se vor aduce la cunostinta publica prin afisare la Avizierul de pe holul 
Primariei comunei Parva, Site www.primariaparva.ro , orice alte mijloace prin grija secretarului comunei Parva. 
 ART.7. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat-Relatii cu publicul cu: 

- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 
- Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului 
- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud pentru publicare in Monitorul Oficial al judetului 

Bistrita-Nasaud. 
- Consilierii locali. 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA,       Contrasemneaza secretar,  
   RUS V. IOAN                       CALUS IOAN 
       
       
   
NR. 9 
DIN  10.04.2009. 
 
 


