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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.196 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20 

din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute 

in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru 

desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere:  

• Referatul Compartimentului Gestionarea Resurselor Umane si a 

Functiilor Publice, Informatizare nr. 13873 din 15.06.2021;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 13874 din 

15.06.2021 privind modificarea HCL nr. 20/31.01.2020 privind 

stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul 

si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea 

activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi; 

• Raportul Direcţiei Administratie Publica Locala nr. 13875 din 

15.06.2021 si Raportul  

      Compartimentului Juridic nr. 13885 din 15.06.2021; 

▪ Avizul nr.108 din 23.06.2021 a Comisiei juridice şi de disciplină, 

pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr. 76 din 23.06.2021 a Comisiei de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ. 

In conformitate cu prevederile art. 6, art. 7 lit. m), art. 10, art. 11 alin. (4), art. 

38 alin. (7) si ale Anexei nr. VIII - Familia ocupationala de functii bugetare 

“Administratie”, Cap. I – lit. A – Salarizarea functionarilor publici, pct. III – 

Nomenclatorul si ierarhia functiilor publice din administratia publica locala, lit. a) – 

Functii publice de conducere, poz. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
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cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 12 alin. (1) din H.G. nr. 

1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 1 

alin. (2) din OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru 

modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene; prevederile HG nr. 

935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; 

prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1.  Se modifica Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20 

din 30.01.2020 privind stabilirea salariile de baza pentru functiile prevazute in 

Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea 

activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi, prin modificarea salariului 

de baza lunar pentru functia publica de conducere de director executiv, in Anexa 

“NOMENCLATORUL SI IERARHIA FUNCTIILOR – POLITIA LOCALA HUSI, 

Punctul I – SALARIZARE FUNCTIONARI PUBLICI, lit. a) – FUNCTII PUBLICE 

DE CONDUCERE, la numarul curent 1. 

                 

Art.2. Anexa modificata conform Art. 1 va avea continutul prevazut in Anexa 

care face parte integranta din prezenta hotarare.  

                  

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                                          Secretar general ,  

                      jr.Monica Dumitrașcu 

 


