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 ROMÂNIA          

 JUDEŢUL SĂLAJ          

 COMUNA CRASNA                               

 CONSILIUL LOCAL        

HOTĂRÂREA Nr.88. 
Din data de 28.11.2017. 

privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de 

 specialitate al primarului comunei Crasna 

Consiliul local al comunei Crasna: 

  Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.11667/22.11.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.11668/22.11.2017; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- Adresa cu nr.3476/11.04.2017 și nr.4139/05.05.2017 al Instituției Prefectului județului Sălaj 

privind comunicarea numărului maxim de posturi pentru anul 2017; 

- Avizul cu nr.14127/2016 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcțiile publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crasna, județul Sălaj și din cadrul serviciilor 

publice de interes local fărăr personalitate juridică; 

- prevederile art.107 şi 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, precm și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modficiările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. XVI alin.2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art.14 din O.U.G. nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare 

În conformitate cu prevederile art.36. alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” şi art. 45 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Crasna, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.4.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment Buget –Contabilitate – Resurse umane; 

- A.N.F.P; 

- www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

 Chirilă Ioan                                     Secretarul comunei, 

                                                                                                                          Lazar Veturia 

 


