
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 specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice

Consiliul local Parva intrunit in sedinta ordinara in data de 31.07.2013 in prezenta a 7 consilieri din numarul de 
11 in functie:

Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr.1821/19.07.2013 a Primarului comunei Parva,d-nul Strugari Ioan, prin care 

se fundamenteaza stabilirea de functii publicesau, dupa caz,modificarea structurii de functii publice,cu evidenta 
modificarilor intervenite pentru fiecare functie publica in parte;

- expunerea de motive nr.1822/19.07.2013 a Primarului comunei Parva prin care se arata si motiveaza  
necesitatea adoptarii acestei hotarari;

- raportul nr.1819/ 19.07.2013 intocmit de secretarul comunei Parva,domnul Calus Ioan, prin care se 
arata necesitatea adoptarii acestei hotarari;

-  adresa  nr.I.C/13781/08.07.2013  a  Institutiei  Prefectului,Judetul  Bistrita-Nasaud,prin  care  se  arata  
necesitatea intocmirii de urgenta a proiectului actului de autoritate privind stabilirea numarului de posturi si a  
structurii functionale de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale ;

- adresa nr.IC/647/11.01.2013 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se comunica, in 
anexa, numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala,comuna Parva;

-  avizul favorabil nr.27856/23.07.2013, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucuresti ;
-  Raportul  de  avizare  a  nr.1884  din  31.07.2013  al  Comisiei:  Studii,  Prognoze,  Buget-Finante, 

Administrarea Domeniului Public si Privat,Amenajarea Teritoriului,Organizare si Dezvoltare Urbanistica;
- anuntul nr.1849 /24.07.2013, procesul verbal de afisare a acestuia nr.1850/24.07.2013 si procesul

verbal nr.1855 din 31.07.2013 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri;
-  Dispozitiile  Primarului  comunei  Parva  nr.68-96/04.04.2011 privind  reincadrarea  personalului   din  

cadrul Primariei comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri  

si cheltuieli- consolidat pentru anul 2013 a comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.  18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a  

statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva pentru 
anul 2013;

- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr.673/2002,cu modificari si completari;

-  prevederile  Legii  nr.188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici  cu  modificari  si  completari  
ulterioare, republicata cu modificari si completari;

-  prevederile H. G.R. nr.432/2004 privind dosarul profesional al  functionarilor publici,modificata si  
completata prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007;

- 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 TITLULUI III,ART.XIII,art.12 alin.(1) lit.”a”,art.13,art.14 si 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 si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei;

- prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de reducere a 
unor cheltuieli bugetare;

- prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară  a personalului plătit 

din fonduri publice;
- prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice;



-  prevederile art.42 alin.(1),art.58 alin.(4)(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia  si  promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap-republicata cu modificari si completari;

-  prevederile  Legeii  nr.  76/2002  privind  sistemul  asigurarilor  pentru  somaj  si  stimularea  fortei  de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 aprobată  cu modificări prin 
Legea nr.13/2011,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele public locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea  functionarii  administratiei  publice  locale,a  numarului  de  posturi  si  reducerea  cheltuielilor  la  
institutiile  si  autoritatile  publice  din  subordinea,sub  autoritatea  sau  in  coordonarea  Guvernului  ori  a  
ministerelor;

-  prevederile  Legii  nr.118/1010  privind  unele  masuri  necesare  in  vederea  restabilirii  echilibrului  
bugetar;

-prevederile  art.6,alin.(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  structura  functionala  (organigrama),conform  Anexei  nr.  1  si  statul  de  functii  si 
numarul de personal,conform Anexei nr.2, pentru anul 2013, al aparatului de specialitate al Primarului comunei  
Parva si ale serviciilor publice institutii publice finantate din venituri proprii si subventii

ART.2.Pe data aprobarii acestei hotarari se abroga Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 
18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de  
specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2013;

ART.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei  
Parva, Compartimentul Resurse umane,Compartimentul Impozite si taxe locale,Finante-Salarizare.

ART.4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART.5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul ”pentru” a 7 consilieri,din totalul de 11 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, prin Compartimentul Secretariat.

ART.7.  Prezenta  hotarare  se  comunica  prin  grija  secretarului  comunei  Parva,  prin  intermediul 
Compartimentului Secretariat cu:

- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud
- Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti
- Persoanele din aparatul de specialitate al Primarului
- Consilierii locali.

PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemeneaza de legalitate secretar,
 RUS I.IOAN        CALUS IOAN

NR. 23
DIN 31.07.2013.



                         
                     ROMANIA
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD
         PRIMARIA COMUNEI PARVA     
         NR.1819/19.07.2013

                                              
R A P O R T

         privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru
aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Parva si ale serviciilor publice

     Subsemnat Calus Ioan-secretarul comunei Parva:

               Avand  in  vedere;
- necesitatea adoptarii acestei hotarari;

-  adresa nr.I.C/13781/08.07.2013 a Institutiei  Prefectului,Judetul  Bistrita-Nasaud,prin care se 
arata necesitatea intocmirii de urgenta a proiectului actului de autoritate privind stabilirea numarului de posturi  
si a structurii functionale de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale ;

- adresa nr.IC/647/11.01.2013 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se comunica, in 
anexa, numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala,comuna Parva;

- avizul favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucuresti ;
-  Dispozitiile  Primarului  comunei  Parva  nr.68-96/04.04.2011 privind  reincadrarea  personalului   din  

cadrul Primariei comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri  

si cheltuieli- consolidat pentru anul 2013 a comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.  18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a  

statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva pentru 
anul 2013;

- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr.673/2002,cu modificari si completari;

-  prevederile  Legii  nr.188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici  cu  modificari  si  completari  
ulterioare, republicata cu modificari si completari;

-  prevederile H. G.R. nr.432/2004 privind dosarul profesional al  functionarilor publici,modificata si  
completata prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007;

- 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 TITLULUI III,ART.XIII,art.12 alin.(1) lit.”a”,art.13,art.14 si 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 si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei;

- prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de reducere a 
unor cheltuieli bugetare;

- prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară  a personalului plătit 

din fonduri publice;
- prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice;
-  prevederile art.42 alin.(1),art.58 alin.(4)(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia  si  promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap-republicata cu modificari si completari;
-  prevederile  Legeii  nr.  76/2002  privind  sistemul  asigurarilor  pentru  somaj  si  stimularea  fortei  de 

munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 aprobată  cu modificări prin 

Legea nr. 13/2011,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele public locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare;



- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea  functionarii  administratiei  publice  locale,a  numarului  de  posturi  si  reducerea  cheltuielilor  la  
institutiile  si  autoritatile  publice  din  subordinea,sub  autoritatea  sau  in  coordonarea  Guvernului  ori  a  
ministerelor;

-  prevederile  Legii  nr.118/1010  privind  unele  masuri  necesare  in  vederea  restabilirii  echilibrului  
bugetar;

-prevederile  art.6  alin.(9)  din  Legea  nr.52  /2003 privind  transparenta  decizitionala  in  administratia  
publica;

-  prevederile  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;

Constat

D-nul Primar Strugari Ioan :

         Necesitatea  initierii unui proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,statului de functii si 
numarului de personal pentru aparatul propriu 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,  conform Anexei nr.1si 2.

Consider necesa a fi adoptata aceasta hotarare  urmare  intrării în vigoare a unor acte normative 
referitoare  la   cheltuielile  publice  respectiv  a OUG  77/2013   pentru  stabilirea  unor  măsuri  privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 
instituţiile  şi  autorităţile  publice  din  subordinea,  sub  autoritatea  sau  în  coordonarea  Guvernului  ori  a 
ministerelor;  astfel  că  trebuie aprobată organigrama pentru  a  se   putea  oglindi  in  aceasta  numarul  de 
personal  care  compune aparatul  propriu  de  specialitate  al  primarului  si  pentru  care  este  necesar  a  se 
intocmi o nota de fundamentare.

Cu data adoptarii unei hotarari hotarari sa se abroge Hotararea Consiliului local al comunei Parva 
nr. 18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si  numarului de personal pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2013;

                                  INTOCMIT,
             SECRETAR,
           CALUS IOAN



-  4  -

                            ROMANIA
         JUDETUL  BISTRITA-NASAUD
         PRIMARIA COMUNEI PARVA     
         NR.1822/19.07.2013

                                            
EXPUNERE DE MOTIVE

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

                         Subsemnat Strugari Ioan-Primarul comunei Parva:

               Avand  in  vedere;
-  necesitatea adoptarii acestei hotarari;
-  adresa  nr.I.C/13781/08.07.2013  a  Institutiei  Prefectului,Judetul  Bistrita-Nasaud,prin  care  se  arata 

necesitatea intocmirii de urgenta a proiectului actului de autoritate privind stabilirea numarului de posturi si a  
structurii functionale de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale ;

-  adresa  nr.IC/647/11.01.2013  a  Institutiei  Prefectului,Judetul  Bistrita-Nasaud,prin  care  se 
comunica, in anexa, numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala,comuna Parva;

- avizul favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucureşti ;
            - Dispozitiile Primarului comunei Parva nr.68-96/04.04.2011 privind reincadrarea personalului din 
cadrul Primariei comunei Parva;

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli- consolidat pentru anul 2013 a comunei Parva;

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr. 18/04.04.2012 privind aprobarea organigramei, a 
statului de functii si si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul 2013;

- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
de  organizare  si  functionare  a  consiliilor  locale,  aprobat  prin  Legea  nr.673/2002,cu  modificari  si 
completari;

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificari si completari 
ulterioare,republicata cu modificari si completari;

- prevederile H. G.R. nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici,modificata si 
completata prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007;

- 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  TITLULUI III,ART.XIII,art.12  alin.(1)  lit.”a”,art.13,art.14 si  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  Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  Nr.223/30.12.2008  privind  unele  masuri  de 
reducere a unor cheltuieli bugetare;

- prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile  din  Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice;
- prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 

plătit din fonduri publice; 
- prevederile art.42 alin.(1),art.58 alin.(4)(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap-republicata cu modificari si completari;



- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 aprobată cu modificări prin 
Legea  nr.  13/2011,pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.273/2006  privind  finantele  publice 
locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;

-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea  functionarii  administratiei  publice  locale,a  numarului  de  posturi  si  reducerea  cheltuielilor  la  
institutiile  si  autoritatile  publice  din  subordinea,sub  autoritatea  sau  in  coordonarea  Guvernului  ori  a  
ministerelor;

- prevederile Legii nr.118/1010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului 
bugetar;

- prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52 /2003  privind  transparenta  decizitionala  in 
administratia publica;

- 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;

MOTIVEZ: 

Necesitatea  adoptarii unei hotarari  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,  conform Anexei nr.1 si 2.

Aceasta necesitate decurge din aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
77/26.06.2013  pentru  stabilirea  unor  masuri  privind  asigurarea  functionarii  administratiei  publice  locale,a 
numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea,sub autoritatea  
sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, conform Notei de fundamentare anexate.

Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa se abroge Hotararea Consiliului local al comunei 
Parva nr. 18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal 
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 2013.

INTOCMIT,
PRIMAR,

IOAN STRUGARI



              ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL PARVA
COMISIA pentru Studii, Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si Privat al 
comunei, Amenajarea Teritoriului si Urbanism
Nr._______din __________2013

R A P O R T
aupra hotararii (proiect)

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

        In sedinta Comisiei Studii Activitati Economico-Financiare si Administrarea Domeniului Public si 
Privat  al  comunei,  Amenajarea  Teritoriului  si  Urbanism,  Consiliul  local  al  comunei  Parva,   potrivit  
art.44(1)  54(4),(5)  din  Legea  nr.215/2001  a  administratiei  publice  locale  cu  modificari  si  completari 
ulterioare,  din data de ____________2013, am  luat in discutie proiectul de hotarare sus mentionat si 
constatam ca:

Aceasta se incadreaza in :
-  adresa  nr.I.C/13781/08.07.2013  a  Institutiei  Prefectului,Judetul  Bistrita-Nasaud,prin  care  se  arata  

necesitatea intocmirii de urgenta a proiectului actului de autoritate privind stabilirea numarului de posturi si a  
structurii functionale de la nivelul unitatilor administrativ teritoriale ;

- adresa nr.IC/647/11.01.2013 a Institutiei Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud,prin care se comunica, in 
anexa, numarul maxim de posturi pentru unitatea administrativ-teritoriala,comuna Parva;

- avizul favorabil nr.487708/22.07.2010, al Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici Bucuresti ;
-  Dispozitiile  Primarului  comunei  Parva  nr.68-96/04.04.2011 privind  reincadrarea  personalului   din  

cadrul Primariei comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.17/04.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri  

si cheltuieli- consolidat pentru anul 2013 a comunei Parva;
- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.  18/04.04.2013 privind aprobarea organigramei, a  

statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva pentru 
anul 2013;

- prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Legea nr.673/2002,cu modificari si completari;

-  prevederile  Legii  nr.188/1999  privind  Statutul  functionarilor  publici  cu  modificari  si  completari  
ulterioare, republicata cu modificari si completari;

-  prevederile H. G.R. nr.432/2004 privind dosarul profesional al  functionarilor publici,modificata si  
completata prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2007;

- 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 TITLULUI III,ART.XIII,art.12 alin.(1) lit.”a”,art.13,art.14 si 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 si în mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei;

- prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.223/30.12.2008 privind unele masuri de reducere a 
unor cheltuieli bugetare;

- prevederile Legii nr.53/2002-Codul Muncii cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile din Legii Nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară  a personalului plătit 

din fonduri publice;
- prevederile Legii Nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 

din fonduri publice;
-  prevederile art.42 alin.(1),art.58 alin.(4)(5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia  si  promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap-republicata cu modificari si completari;



-  prevederile  Legeii  nr.  76/2002  privind  sistemul  asigurarilor  pentru  somaj  si  stimularea  fortei  de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.63/2010 aprobată  cu modificări prin 
Legea nr. 13/2011,pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele public locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare;

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor masuri privind 
asigurarea  functionarii  administratiei  publice  locale,a  numarului  de  posturi  si  reducerea  cheltuielilor  la  
institutiile  si  autoritatile  publice  din  subordinea,sub  autoritatea  sau  in  coordonarea  Guvernului  ori  a  
ministerelor;

-  prevederile  Legii  nr.118/1010  privind  unele  masuri  necesare  in  vederea  restabilirii  echilibrului  
bugetar;

-prevederile  art.6  alin.(9)  din  Legea  nr.52  /2003 privind  transparenta  decizitionala  in  administratia  
publica;

-  prevederile  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;

HOTĂRĂȘTE:

Proiectul de hotarare se/nu se avizeaza si se propune a fi inaintat spre dezbatere plenului consiliului  
local in forma propusa de initiator cu un numar de____ voturi „pentru”,___ „impotriva” si_____„abtineri” 
din totalul de_______consilieri prezenti.

PRESEDINTE,               SECRETAR,
  SINGEORZAN I.VASILE                                     CALUS TOADER-VASILE


