
ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE 

PRIMAR 

DISPOZIŢIE 

pentru modificarea si completarea Anexei la Dispoziţia nr.374/16.05.2017 privind aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Vălenii de Munte 

Având in vedere prevederile legale cuprinse in Legea - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

Tinand cont de adresa Sindicatului Liber Primaria Vălenii de Munte nr. 6/26.07.2017, 

Înregistrata la Primaria oraşului Vălenii de Munte sub nr.l 1473/26.07.2017 si referatul nr. 

11477/26.07.2017 intocmit de compartimentul Resurse Umane prin care se propune modificarea si 

completarea Anexei la Dispoziţia nr.374/16.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioara al aparatului de specialitate al primarului oraşului Vălenii de Munte; 

In temeiul art. 68 (1) din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Primarul oraşului Vălenii de Munte emite prezenta dispoziţie : 

Art.l. Se aproba modificarea si completarea Anexei la Dispoziţia primarului 

nr.374/16.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Vălenii de Munte, dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 31, litera b) se modifica si va avea următorul cuprins : 

,,b) sa respecte programul de lucru, sa se prezinte la serviciu intr-o tinuta decenta - fusta/pantalon, 

bluza/ camasa de culoare alb, albastru, bleumarin, negru (cu excepţia personalului ce beneficiaza de 

uniforma/echipament de lucru), sa comunice cu colegii in vederea indeplinirii atribuţiilor din fisa 

postului, si sa manifeste comportament,civilizat si demn in relaţiile cu colegii, respect in relaţiile cu 

persoanele din afara institutiei." 

2.. La articolul 31 dupa litera u) se introduce o noua litera, litera v) cu următorul cuprins : 

"v) in timpul programului de lucru angajaţii sa poarte ecuson. 

3. Dupa articolul nr.68 se introduce un articol, articolul 681 cu următorul cuprins : 

"Art.681 - Ierarhizarea posturilor in vederea stabilirii salariilor de baza, a soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie si a indemnizaţiilor de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si 

in cadrul aceluiaşi domeniu, are la baza urmatoarele criterii generale: 

a) cunostinte si experienţa; 

b) complexitate, creativitate si diversitate a activitatilor; 

c) judecata si impactul deciziilor; 

d) responsabilitate, coordonare si supervizare; 

e) dialog social si comunicare; 

f) condiţii de munca; 

g) incompatibilitati si regimuri speciale. 

4. La articolul 72 dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins : 

"(3) Criteriile de performanta generale avute in vedere la promovarea in funcţie, grade/trepte 

profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori in vederea acordarii unor premii sunt 

urmatoarele: 

a) cunostinte profesionale si abilitati; 

b) calitatea, operativitatea si eficienta activitatilor desfasurate; 

c) perfecţionarea pregătirii profesionale; 

d) capacitatea de a lucra in echipa; 

e) comunicare; 




