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pentru modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă  

a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii  

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic. – Alineatul (2) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă  

a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică şi capitolului 

bugetar «Învăţământ» finanţat din bugetele locale, din capitolul «Cultură» instituţiilor 

şi companiilor de spectacole sau concerte înființate prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, organizate în temeiul Ordonanței 

Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare și care 

funcționează în subordinea consiliilor locale sau judeţene respective, precum şi 

capitolelor bugetare «Sănătate», «Asigurări şi asistenţă socială», şi «Servicii publice 

de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective», 

aşa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

indiferent de sursa de finanţare.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 14 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată. 
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