
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
pentru modificarea hotararii nr.100/27 septembrie 2018 privind aprobarea organigramei, 

numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul 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.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 - Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Legea nr.153/2017 – Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

 - Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 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 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.1. Se aproba modificarea hotararii nr.100/27 septembrie 2018 privind aprobarea 

organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru aparatul 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, conform anexei nr.1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

 Art.2. Restul reglementarilor din Hotararea nr.100/27 septembrie 2018 raman neschimbate. 
Art.3. Hotararea intra in vigoare de la data de 12.11.2018. 

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: primarul, Serviciul Buget – finante, impozite si 
taxe locale si Oficiul resurse umane. 

 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, 

             Otelea Bogdan - Andrei                                                      

             

                       CONTRASEMNEAZA: 

                SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE, 09 noiembrie  2018. 

NR. 110 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.___________/_____________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea hotararii nr.100/27.09.2018  privind aprobarea organigramei, numarului de personal 

si a statului de functii pentru aparatul 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, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

  

Avand in vedere prevederile art.36 din Legea nr.215/2001privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Faptul ca in statul de functii  si in structura organizatorica (organigrama) a primariei orasului 

Valenii de Munte sunt necesare modificari impuse de necesitatea asigurarii cadrului organizatoric 

optim pentru realizarea obiectivelor stabilite prin lege;    

Referitor la functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  si celelalte 

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

Valenii de Munte, pentru a ne incadra in numarul total de posturi aprobate si anume 131,  propun 

urmatoarele modificari intervenite in structura functiilor contractuale: 

- Se desfiinteaza Compartimentul Administrativ din subordinea Biroului administratie publica 

locala si se infiinteaza Compartiment Administrativ in subordinea Serviciului transport si intretinere 

strazi; 

- Se desfiinteaza Biroul transport si intretinere strazi din cadrul Serviciului transport si 

intretinere strazi, iar functia contractuala de conducere, sef birou, post vacant, din cadrul biroului, se 

desfiinteaza si se  infiinteaza ca functie contractuala de executie, muncitor I, post vacant, in cadrul 

Compartimentului reparatii si intretinere strazi; 

- Se desfiinteaza functia contractuala de executie, administrator, post vacant, din cadrul 

Compartimentului financiar contabil, si se infiinteaza functia contractuala de executie, sofer, post 

vacant, in cadrul Compartimentului Administrativ; 

- Se desfiinteaza functia contractuala de executie, muncitor necalificat, post vacant, din cadrul 

Compartimentului administrare cimitir si se infiinteaza functia contractuala de executie, muncitor I, 

post vacant, in cadrul Compartimentului reparatii si intretinere strazi. 

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotarare 

privind modificarea hotararii nr.100/27.09.2018, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta. 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR.____________ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea hotararii nr.100/27.09.2018  privind aprobarea organigramei, numarului de personal 

si a statului de functii pentru aparatul 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, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2) lit.a) din Legea nr.215/2001privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Faptul ca in statul de functii  si in structura organizatorica( organigrama ) a primariei orasului Valenii de 

Munte sunt necesare unele modificari pentru respectarea dispozitiilor legale si pentru punerea in aplicare a 

acestora;    

Luand in considerare faptul ca prin modificarile propuse in organigrama si in statul de functii nu se 

modifica numarul de posturi aprobat prin Adresa Institutiei Prefectului nr.8312/11.05.2018, inregistrata in 

institutia noastra cu nr.9522/17.05.2018 prin care se comunica numarul maxim al posturilor pe care unitatea 

administrativ teritoriala il poate avea; 

Referitor la functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  si celelalte servicii 

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

pentru o gestionare cat mai eficienta a activitatii institutiei si pentru a ne incadra in numarul total de posturi 

aprobate, anume 131, se propun urmatoarele modificari intervenite in structura functiilor contractuale: 

- Se desfiinteaza Compartimentul Administrativ din subordinea Biroului administratie publica locala si 

se infiinteaza Compartiment Administrativ in subordinea Serviciului transport si intretinere strazi; 

- Se desfiinteaza Biroul transport si intretinere strazi din cadrul Serviciului transport si intretinere strazi, 

iar functia contractuala de conducere, sef birou, post vacant, din cadrul biroului, se desfiinteaza si se  infiinteaza 

ca functie contractuala de executie, muncitor I, post vacant, in cadrul Compartimentului reparatii si intretinere 

strazi; 

- Se desfiinteaza functia contractuala de executie, administrator, post vacant, din cadrul 

Compartimentului financiar contabil, si se infiinteaza functia contractuala de executie, sofer, post vacant, in 

cadrul Compartimentului Administrativ; 

- Se desfiinteaza functia contractuala de executie, muncitor necalificat, post vacant, din cadrul 

Compartimentului administrare cimitir si se infiinteaza functia contractuala de executie, muncitor I, post vacant, 

in cadrul Compartimentului reparatii si intretinere strazi. 

Serviciul Transport si intretinere strazi va avea 27 posturi, constituit din urmatoarele structuri: 

- Sef serviciu =1 post  

- Compartiment administrativ = 5 posturi 

- Compartiment transport = 1 post 

- Compartiment reparatii si intretinere strazi = 16 posturi 

- Compartiment administrare cimitir = 4 posturi 



Posturile contractuale se vor ocupa cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator functiilor contractuale si a criteriior de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. 

  Avand in vedere cele enuntate mai sus, propun spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotarare 

privind modificarea hotararii nr.100/27.09.2018, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta. 

 
                                                                  INTOCMIT COMP. RESURSE UMANE, 

                                                                                    Cursaru Maria-Otilia 

 


