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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modiflcarea art. Ill alin. (2) din Ordonanfa de urgenfa 
a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum §i pentru stabilirea 
unor masuri financiare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului III din Ordonan^a de urgen^a 
a Guvemului nr. 63/2010 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 273/2006 
privind finan^ele publice locale, precum §i pentru stabilirea unor masuri financiare, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, 
aprobata cu modificari §i complete prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile §i 
complet^le ulterioare, se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(2) Numarul maxim de posturi prev^t la alin. (1) nu se ^lica §i capitolului 
bugetar «Inva{amant» finanjat din bugetele locale, din capitolul «Cultura» institutiilor 
§i companiilor de spectacole sau concerte infiintate prin hotarari ale autoritatilor 
deliberative ale unitajilor administrativ-teritoriale, organizate in temeiul Ordonantei 
Guvemului nr. 21/2007 privind instituliile §i companiile de spectacole sau concerte, 
precum §i desfa§urarea activitajii de impresariat artistic, aprobata cu modified §i 
completari prin Legea nr. 353/2007, cu modificarile §i completarile ulterioare §i care 
fimctioneaza in subordinea consiliilor locale sau judejene respective, precum §i 
capitolelor bugetare «Sanatate», «Asigurari §i asistenja sociala», §i «Servicii publice 
de interes local sau judejean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate §i 
organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz, prin 
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitalilor administrativ-teritoriale respective)), 
a§a cum sunt definite la art, 28 alin. (2) lit a) din Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile §i complet^le ulterioare, 
indiferent de sursa de finantare.”
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art 76 alin. (2) din Constiti4ia 
Romdniei, republicatd.
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