
                        ROMANIA 
         JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
      HOTARARE 
                   privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010 
 
         Consiliul local   intrunit in sedinta ordinara in data de 30.04.2010 in prezenta a 9 consilieri. 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive nr.1066/14.04.2010, intocmita de domnul Gheorghe Stelian, primarul 
comunei Parva, prin care se motiveaza necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Planului 
de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010; 
 - raportul nr.1063/14.04.2009 intocmit de secretarul comunei Parva,domnul Calus Ioan, prin 
care se arata necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
 -raportul/aviz nr.1239 din 29.04.2010, a Comisiei de specialitate Studii, Prognoze, Buget-
Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat al LocalitatiI,Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 
 -Hotararea Consiliului local Parva nr. 6/30.04.2010 privind aprobarea organigramei si a Statului 
de functii pentru anul 2010, a functiilor de demnitate publica, functiilor publice si a personalului 
contractual din cadrul Primariei comunei Parva; 
 Tinand cont de; 
 -adresa nr. 642/01.03.2010 prin care se comunica A.N.F.P.-Bucuresti,Anexa nr.2 privind 
funcvtiile publice; 
 -necesitatea reincadrarii functionarilor publici în conformitate cu prevederile Anexei III/3 
IC,”Salarii de bază pentru funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de 
specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale, A-Functii publice de conducere” si prevederile art.4, 
art. 5 alin. (1)(3)(4)(5) art. 6 alin. (1)(3),art.7 si celelalte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
Romaniei nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul  bugetar; 
 Vazand ; 
 -prevederile Hotararea Guvernului Romaniei   Nr. 553/6 mai 2009 privind stabilirea unor 
măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici 
 -prevederile art.10-14 din Instructiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice aprobate prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660 din 
24.08.2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.742/31.08.2006; 
 -prevederile art.21,alin.(2),lit.”b”,alin.(5),art.22 alin.(1),art.24, si art.25^1 alin(3) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificari si completari;  
 In temeiul prevederilor art.36,alin.(1),alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”b”,art.45,alin(1) si art.115 
alin.(1)lit.”b”,din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata cu 
modificari si completari: 
      HOTARASTE: 
 ART.1.Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010, comform Anexei nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza domnul 
Calus Ioan-secretarul comunei Parva. 
 ART.3.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului, prin afisare la 
Avizierul din holul Primariei comunei Parva sau prin orice alte mijloace. 
 ART.4.Prin grija secretarului comunei Parva, hotararea va fi comunicata cu; 
    -Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
    -Institutia Prefectului-judetului Bistrita-Nasaud 
    -Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti. 
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