
                           ROMANIA 

          JUDETUL BISTRITA-NASAUD                        

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 

         

           H O T A R A R E 

              privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

      a aparatului de specialitate al Primarului comunei PARVA 

 

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

 

 Avand în vedere: 
  - Expunerea de motive nr.350/09.03.2007 a Primarului comunei Parva prin care se motiveaza 
necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
  - raportul nr. 349 din 09.03.2007 întocmit de secretarul comunei Parva prin care se motivează 
necesitatea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Parva,conform Legii administratiei publice locale-republicata nr.215/2001; 
  - avizul favorabil nr.351/09.03.2007 a secretarului comunei Parva; 
  -  raportul/avizul 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; 

- prevederile art.6(9) şi art.17 din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenta decizitionala în 
administratia publica; 
      - anuntul nr.352/09.03.2007, procesul verbal de afisare a acestuia nr.253/09.03.2007 si procesul verbal 
nr.379/16.03.2007 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri. 
  - prevederile art.XIII-2, şi art XVI-alin 1 lit(a), (b)şi alin.2,lit.”a”din Legea nr. 161/2003 privind unele 
masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri,prevenirea şi sanctionarea coruptiei; 
 Tinand cont de: 
  - Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007 prin care este republicata Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001; 
  - adresa nr.2/09.01.2007 a Institutiei Prefectului judetului Bistrita-Nasaud prin care se comunica 
raportul privind rezultatele controlului asupra activitatii autoritatilor locale din comuna Parva; 
  - adresa nr.1068861/23.10.2006 al A.N.F.P.-Bucuresti prin care se comunica ca nu sunt observatii cu 
privire la modul de intocmire a Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007, care a fost inaintat de 
Primaria comunei Parva spre aceasta institutie,prin adresa nr.1056/02.10.2006; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.20/12.12.2006 cuprivire la aprobarea Planului de 
ocupare a functiilor publice pentru anul 2007; 
  - Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.6/16.03.2007,privind aprobarea organigramei şi a 
statului de functii pentru anul 2007, a functiilor de demnitate publica, functiilor publice şi al personalului contractual, 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 
                        - Hotararea Consiliului local Parva nr. 12/25.02.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi functionare a aparatului propriu al Consiliului local Parva; 
 În temeiul prevederilor art. 36alin.(1), alin.2,lit.”a”,alin.(3) lit.”b”, art.45(1),art.61 şi art.115 alin.(1) lit.”b” din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata, cu modificari si completari ulterioare: 
 
      H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
       ART. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Parva, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
       ART. 2. Prezenta hotarare va intra în vigoare cu data adoptarii, data la care se abroga Hotararea 
Consiliului local Parva nr.12/25.02.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
propriu al consiliului local. 
 



 


