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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.106 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 22 din 31 ianuarie 2018 privind 

stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din 

administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi 
 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere : 

• expunerea de motive privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 

municipiului Husi nr. 22 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de 

baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhizarea functiilor din 

administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale 

Husi; Avizul Consultativ nr. 1298/17.01.2018 al Comisiei Paritare din cadrul 

Primariei municipiului Husi; adresa Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui nr. 

4563/21.03.2018 inregistrata la Primaria municipiului Husi nr. 7570/23.03.2018. 

• raportul  de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică   locală,   apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti ; 

• raportul de avizare al  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

• raportul de avizare al Comisiei  pentru învăţământ, culte, tineret, turism, 

sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

In conformitate cu prevederile art. 6, art. 10, art. 11 si art. 38 alin. (3) din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; prevederile art. 36 

alin. (2) lit. a) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

HOTARASTE : 
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Art.1. Se modifica Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 22 din 31 

ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul 

si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei 

Locale Husi, prin abrogarea art. 2 al hotararii mai sus mentionate. 

 

Art.2. Se modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 22 

din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in 

Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor 

specifice Politiei Locale Husi si va avea continutul prevazut in anexa la prezenta hotarare.  

 

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

municipiului Husi.  

 
                                                                                      HUŞI ,   29 martie  2018   

 

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ ,                            Contrasemneaza,  

 Corjinschi  Ioan - Alexandru                                 Secretarul municipiului Huși  

                    jr.Monica Dumitrașcu 


