
                         JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

                                                                  H O T Ă R Â R E
Cu privire la aprobarea înfiin ării compartimentului  din cadrul aparatului  de specialitate  alț
primarului comunei  având ca obiect de activitate administrarea i exploatarea domeniului publicș
i privat de interes local al  comunei Chi lazș ș

                      
                       Având în vedere:
                      -expunerea de motive cu nr.2137/17 aprilie 2018 a primarului comunei;
                      -raportul compartimentului de resort cu nr.2.139/27 aprilie 2018 i raportul deș
avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;
                      inând seama de prevederile:Ț
                      -art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cuț
modificările i completările ulterioare;ș
                      -art.2 lit.(a) i (d),art.3,art.5,art.7,art.8,art.18-20,art.27,28 i 29 din Ordonan aș ș ț
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare aș ț
domeniului public i privat de interes local,cu modificările i completările ulterioare,aprobatăș ș
prin Legea nr.3/2003;
                      -art.2,art.5,art.6,art.9 i art.13 din Reglementările-cadru de aplicare a Ordonan eiș ț
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea i func ionarea serviciilor publice de administrare aș ț
domeniului public i privat de interes local,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.955/2004;ș
                     -art.5 din Ordonan a de Urgen ă nr.90/2017 privind unele măsuri  fiscal-ț ț
bugetare,modificarea i completarea unor acte normative i prorogarea unor termene;ș ș
                     -Legea nr.153/2017 ,legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice; 
                     În temeiul dispozi iilor art.36 alin.(6) lit.a) pct.19 ,art.45 alin.(1) i ale art.115 alin.ț ș
(1)  lit.b)  din  Legea  administra iei  publice  locale  nr.215/2001,republicată,cu  modificările  iț ș
completările ulterioare,
                     Consiliul local al comunei Chi laz,cu 11 voturi ș “pentru”

                                                                -H O T Ă R Ă  T E:Ș
                   Art.1.-Se stabile te modalitatea de gestiune directă a serviciului public deș
administrare a domeniului public i privat de interes local al comunei Chi laz.ș ș
                   Art.2.-Se înfiin ează compartimentul de specialitate din cadrul aparatului  deț
specialitate  al  primarului  comunei  Chi laz  având  ca  obiect  de  activitate  administrarea  iș ș
exploatarea   domeniului public i privat de interes local al  comunei Chi laz,fără personalitateș ș
juridică i buget propriu.ș
                   Art.3.-Finan area activită ii compartimentului având ca obiect de activitateț ț
administrarea i exploatarea domeniului public i privat de interes local al comunei se asigură dinș ș
bugetul local de venituri i cheltuieli al comunei  i din venituri proprii ob inute prin încasarea,peș ș ț



baza  tarifelor,pre urilor  sau  taxelor  locale  legal  aprobate,  a  unor  sume  reprezentândț
contravaloarea serviciilor furnizate/prestate..
                    Art.4.-Se aprobă Regulamentul de organizare i func ionare a compartimentuluiș ț
înfiin at potrivit art.2 din prezenta hotărâre,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă dinț
prezenta hotărâre.
                    Art.5.-Se aprobă 3 posturi de execu ie în structura compartimentului înfiin at prinț ț
prezenta  hotărâre precum  i  salarizarea  personalului  conform Anexei  nr.2,parte  integrantă  aș
prezentei hotărâri.
                    Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredin ează primarulț
comunei Chi laz.ș
                    Art.7.-Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă prin afi are pe pagina oficială deș ț ș
interenet a comunei i se comunică:ș
                            -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                            -Primarului comunei i compartimentului contabilitate.ș

                                           
                                             Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                                                 Gavril Demjen
                                                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                                                              Secretar,
                                                                                                                           Ioan Tiriteu

Nr. 20 din 26 aprilie 2018.


