
                 ROMANIA      
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
    CONSILIUL LOCAL PARVA  
 
                          H O T A R A R E          
pivind revocarea Hotararii Consiliului local al  comunei Parva nr.7/30.04.2010 Parva privind aprobarea   
Planului de Functii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva pentru anul 
          2010 

                                               
Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2010 in prezenta a 11 
consilieri; 
 
 Avand in vedere: 
 - Expunerea de motive nr.2095/15.09.2010 intocmita de domnul Gheorghe Stelian , primarul 
comunei Parva; 
 - raportul nr.2094/15.09.2010 intocmit de Secretarul  comunei Parva  prin care se arata necesitatea 
revocarii Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.7/30.04.2010; 
 - Raportul/aviz nr.1989 din 29.09.2010 a Comisiiei Administratie Publica, Juridica si de Disciplina, 
Agricultura-Silvicultura, Cadastru si Amenajarea Teritoriului…; 
 - prevederile art.3 coroborat cu art.7(5) din Legea  contenciosului administrative nr.554/2004; 
 - prevederile art.19 alin.(1) lit.”e”  din Legea nr.340/12.07.2004 privind institutia prefectului, cu 
modificari si completari ulterioare; 
 - prevederile art.6,pct.2 lit.”a’,”b” din H.G.R.nr.460/5.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.340/12.07.2004 privind prefectul si institutia prefectului; 
 In temeiul prevederilor prevederilor art. 5 (2),art. 36 alin. (1), art.45 (1) si art.115 alin(1) lit.”b” din  
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicata cu modificari si completari:   
 
     H O T A R A S T E : 
 
 ART. 1. Se revoca Hotararea Consiliului local al  comunei Parva nr.7/30.04.2010 Parva privind 
aprobarea Planului de Functii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva 
pentru anul   2010.      
 ART. 2.Prevederile prezentei hotarari vor fi dusa la indeplinire de domnul Calus Ioan-secretarul 
comunei Parva.  
 ART. 3.Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri”pentru” din numarul de 11 consilieri in 
functie. 
 ART. 4. Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la panoul din cadrul Primariei  
comunei Parva sau orice alte mijloace,prin grija secretarului comunei Parva si comunicata cu:   
    -Institutia Prefectului, Judetul Bistrita-Nasaud 

-Gheorghe Stelian-primarul comunei Parva 
    -consilierii locali 
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Nr.16 din 30.09.2010. 
 


