
                         ROMÂNIA 
          JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                        
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
         
           H O T Ă R Â 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 data de 28.04.2011,in prezenta a 10 consilieri; 
 
 Având în vedere: 
  - Expunerea de motive nr.1053/15.04.2011 a Primarului comunei Parva prin care se 
motiveaza necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
  - raportul nr.1054 din 15.04.2011 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; 
  -  raportul nr.1112 din 27.04.2011 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 alin.(9) şi art.17 din Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenţa 
deciziţională în administraţia publică; 
      - anuntul nr.1060/15.04.2011,procesul verbal de afisare a acestuia nr.1061/15.04.2011 si 
procesul verbal nr.1111/27.04.2011 prin care s-a constatat ca nu s-au primit sugestii sau propuneri; 
  - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr.14 /28.04.2011,privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2011, a funcţiilor de demnitate publică, funcţiilor publice 
şi al personalului contractual, din cadrul Primăriei comunei Parva; 
                        - Hotărârea Consiliului local Parva nr.9/16.03.2007 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei 
Parva;  
 Tinand cont de: 
  - prevederile art.XIII-2, şi art XVI-alin (1) lit.”a”, „b” şi alin.(2),lit.”a”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 Legii Nr. 188 din  8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici-
republicată, cu modificari si completari; 
  - prevederile Codului Muncii aprobat prin legea nr.53/2003,cu modificari si completari 
ulterioare; 
  - prevederile Legii Nr.673/19 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.2, lit.”a”,alin.(3) lit.”b”, art.45 alin.(1), art.61 şi 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-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 aparatuluipropriu de 
specialitate al Primarului comunei Parva, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       ART. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data adoptării, dată la care se abrogă 
Hotărârea Consiliului local Parva nr.9/16.03.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Parva.  
      ART. 3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 10 consilieri ”pentru”, din totalul de 11 in 
functie. 



      ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza domnul 
Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva. 
      
 
        ART. 5. Hotărârea va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la panoul de la sediul 
Primăriei comunei Parva, orice alte mijloace (Site www.primariaparva.ro) prin grija secretarului comunei 
Parva domnul Căluş Ioan. 
        ART. 6. Prin grija secretarului comunei Parva, această hotărâre va fi comunicat,prin 
compartimentrul Secretariat-Relatii cu publicul cu:  

- Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa – Năsăud 
- consilierii locali 
- Aparatul de specialitate al Primarului comunei Parva. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA, 
  SINGIORZAN V.VASILE 
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                               SECRETAR, 
                                           CĂLUŞ IOAN 
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