
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 institutiilor  

                    publice finantate din venituri proprii si subventii,inclusive a institutiilor publice  

                                                    finantate integral din venituri proprii 

 

 Consiliul local al comunei Parva intrunit in sedinta ordinara,in prezenta a 11 consilieri: 

 

 Avand in vedere: 

  - Expunerea de motive nr.350/09.03.2007 a Primarului comunei Parva prin care se arata si motiveaza 

necesitatea adoptarii acestei hotarari; 

  - raportul nr.349/09.03.2007 intocmit de secretarul comunei Parva; 

  - avizul favorabil nr.351/09.03.2007 a secretarului comunei Parva, domnul Calus Ioan; 

  - Raportul de avizare a nr.377 din 15.03.2007 al Comisiilor: Studii,Prognoze,Buget-Finante, 

Administrarea Domeniului  Public si Privat; Organizare si Dezvoltare Urbanistica,Servicii Publice si Comert, 

Invatamant, Cultura, Culte,Protectie Sociala,Mediu,Turism…;Administratie Publica Locala, Juridica si de Disciplina, 

Agricultura-Silvicultura,Cadastru,Amenajarea Teritoriului; 

  - anuntul nr.352/09.03.2007, procesul verbal de afisare a acestuia nr.353/09.03.2007 si procesul verbal 

nr.379/15.03.2007 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 

  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.1/07.02.2007 privind aprobarea bugetului de venituri 

si cheltuieli- consolidate pentru anul 2007 a comunei Parva; 

  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 2/30.01.2006 privind aprobarea organigramei, a 

statului de functii si si numarului de personal pentru aparatul propriu al Consiliului local al comunei Parva; 

  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.20/12.12.2007 privind aprobarea Planului de ocupare 

a functiilor publice pe anul 2007; 

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.4/07.02.2007 privind aprobarea infintari Serviciului 

Public de Interes Local in comuna  Parva; 

  - 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 priivind 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 professional al functionarilor publici; 

  - prevederile art.5 din H.G.R. nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor 

publici; 

  - 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.G.R.Nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

  - prevederile art.7(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 su modificari si completari ulterioare; 

  - prevederile Ordonantei  Guvernului Romaniei nr.6/24.01.2007 privind unele masuri de reglemen-tare 

a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul 

unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici,precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor 

publici in anul 2007; 



 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






