
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.13 
din 17 februarie 2022

privind modificarea Statului de funcţii al „Serviciului Public Local Salsig" din subordinea 
Consiliului Local Salsig, judeţul Maramureş

Având in vedere proiectul de hotarare nr.14 din 03.02.2022 initiat de primarul 
comunei insotit de referatul de aprobare al acestuia nr.321 din 03.02.2022, prin care se 
propune modificarea Statului de funcţii al „Serviciului Public Local Salsig" din subordinea 
Consiliului Local Salsig, judeţul Maramureş;

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.322 din 03.02.2022;
-H.C.L. Salsig nr.14/2018 privind înfiinţarea Serviciului Public Local Salsig -  ca 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, organizat in 
subordinea Consiliului Local al comunei Salsig, judeţul Maramureş;

-H.C.L. Salsig nr.36/2021 privind modificarea Organigramei si a Statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Salsig, judeţul Maramureş, 
respectiv modificarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru „Serviciul Public Local 
Salsig” din subordinea Consiliului Local Salsig, judeţul Maramureş;

Vazand raportul de avizare al „Comisiei pentru administraţie publica, juridica si de 
disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat”, 
din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:
-art.589 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare;
-art.lll alin.(l)si (2) din O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri 
financiare, cu modificările si completările ulterioare;

- a r t . l l  alin. (1) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.l si art.3 din legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, (rl), 
cu modificările si completările ulterioare;

î



Luând in considerare prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
in administraţia publica, republicata, si ale legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative (rl2);

In temeiul art.129 alin.(2) lit.„a" coroborat cu alin. (3) lit.„c", art.136 alin. (1), 
art.139 alin.(l), art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 17 
februarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Postul de referent cu atribuţii de contabil din cadrul Serviciul Public Local 
Salsig si din subordinea Consliului Local Salsig -poziţia nr.2 din Anexa nr.4 la la H.C.L. 
Salsig nr.36/2021 - se întregeşte (norma întreaga: 8 ore/zi), începând cu data de 
01.03.2022.

Art.2.Se aproba modificarea Statului de funcţii pentru Serviciul Public Local Salsig, 
conform Anexei -parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza Şeful 
Serviciului Public Local Salsig.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului -Judeţul Maramureş;
- Primarul comunei Salsig;
- Serviciul Public Local Salsig;
- dosar;
- afisaj

Nr. total consilieri: 11, din care: prezenţi 11, absenţi: —.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 
„abţineri";


