
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
 pentru modificarea  Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 2017 privind stabilirea 

salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de 

specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes 

local aflate in subordinea Consiliului Local  al orasului Valenii de  Munte 

 

 Tinand cont de prevederile legale cuprinse in: 

 - art.11 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice; 

 - art.36 alin.(9), art.45 alin.(1) si art.115 alin(1) lit.b) din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;  

 Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul 

de specialitate intocmit de catre Oficiul Resurse Umane, raportul comisiei economico – 

financiare si agricultura  si raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.I. Se aproba modificarea Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 2017 privind 

stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de 

specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local 

aflate in subordinea Consiliului Local  al orasului Valenii de  Munte, in sensul ca la capitolul I 

sectiunea « Compartment autoritate tutelara si asistenta sociala » se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:  

 « Directia de asistenta sociala  

 
 Functii publice de conducere: 

 

 

 

 

Functii publice de executie: 

 
 

Superior S 4062 

Principal S 2995 

Asistent S 2614 

1 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; 

Debutant S 1900 

Superior M 2578 

Principal M 2149 

Asistent M 2018 

2 

Referent; 

Debutant M 1900 

                                                              »
            

  

1 
Director executiv  II S 6120 



 

 

 Art.II. Restul reglementarilor din hotararea nr.hotararea nr.130/27 decembrie 2017 

raman neschimbate. 

 Art.III. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2018. 

 Art.IV. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, Oficiul resurse umane si 

Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe 

site-ul institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea  se vor face de catre Biroul administratie publica 

locala. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Niculae Nicoleta 

                          

                 

           

        CONTRASEMNEAZA: 

                  SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

 

 

 

 

 

 

VALENII DE MUNTE  - 27 septembrie 2018. 

NR. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.______/_____________ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr.130/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza 

 pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

si pentru celelalte serviciile publice si institutii publice de interes local aflate  

in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte  

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. nr. 11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare care prevede ca salariile de baza din cadrul  

familiei ocupationale ,,Administratie” din aparatul propriu al primariilor si consiliilor locale se 

stabilesc prin hotarare a consiliului local. 

 Ca urmare a infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, propun modificarea Anexei la 

H.C.L. nr.130/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii 

publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului 

Valenii de Munte. 

La capitolul I, sectiunea ,,Compartiment Autoritate tutelara si asistenta sociala” se 

modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA” 
Functii publice de conducere: 

 
1 

Director executiv  II S 6120 

 

 Functii publice de executie: 

  

Superior S 4062 

Principal S 2995 

Asistent S 2614 

1 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; 

Debutant S 1900 

Superior M 2578 

Principal M 2149 

Asistent M 2018 

2 

Referent; 

Debutant M 1900 

 

 Avand in vedere cele mai sus mentionate, propun spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local proiectul de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.130/27.12.2017. 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP.RESURSE UMANE 

NR.______/_____________ 

 

RAPORT  
pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr.130/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza 

 pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  

si pentru celelalte serviciile publice si institutii publice de interes local aflate  

in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte  

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. nr. 11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice care dispune urmatoarele: 

 (1) Pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 

,,Administratie” din aparatul propriu al consiliilor judetene, primarii si consilii locale, din 

institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin 

hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, dupa caz, in urma consultarii organizatiei sindicale reprezentative la nivel de unitate 

sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. 

 Ca urmare a infiintarii Directiei de Asistenta Sociala, se propune modificarea Anexei 

la H.C.L. nr.130/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii 

publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului 

Valenii de Munte. 

La capitolul I, sectiunea ,,Compartiment Autoritate tutelara si asistenta sociala” se 

modifica si va avea urmatorul cuprins: ,,DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA” 
Functii publice de conducere: 

 
1 

Director executiv  II S 6120 

 

 Functii publice de executie: 

  

Superior S 4062 

Principal S 2995 

Asistent S 2614 

1 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector; 

Debutant S 1900 

Superior M 2578 

Principal M 2149 

Asistent M 2018 

2 

Referent; 

Debutant M 1900 

 

 Avand in vedere cele mai sus mentionate, propun spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local proiectul de hotarare privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.130/27.12.2017. 

 

       COMP. RESURSE UMANE, 

                                     Coman Mihaela 


