
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.190/28 noiembrie 2019 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.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1) si art.477 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.122 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 

carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- 31 alin.(4) din 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; 

 

Vazand referatul de aprobare al 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.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

 

 Art.1. Se aproba modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.190/28.11.2019 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, 

astfel : 

 - la pozitia nr.67, coloana 7 «Gradul profesional » va avea urmatorul cuprins : «  superior »; 

Art.2. Restul reglementarilor din Hotararea nr.190/28 noiembrie 2019, raman neschimbate. 

Art.3. Hotararea intra in vigoare de la data de 01.02.2020. 

 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, 

      Moldoveanu Iuliana 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                  SECRETAR GENERAL – Onoiu Elena - Adina 

 

 

VALENII DE MUNTE  31 ianuarie 2020 

NR. 12 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.__________/_____________ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei  nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.190/28.11.2019  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 

 

 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit caruia Consiliul local aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, 

infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si 

serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de 

interes local, am initiat proiectul de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.190/28.11.2019. 

Ca urmare a raportului final al examenului de promovare a functionarilor publici in gradul 

profesional imediat superioar, inregistrat cu nr.778/15.01.2020, propun in cadrul Compartimentului 

Achizitii publice,  la pozitia nr.67, transformarea functiei publice consilier achizitii publice, clasa I, grad 

profesional principal – in consilier achizitii publice, clasa I. grad profesional superior; 

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

privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.190/28.11.2019. 

 

 

                                                                            PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR.__________/_____________ 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Anexei  nr.2 la Hotararea Consiliului Local nr.190/28.11.2019 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 

 

 

Avand in vedere prevederile: 

- art.477 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare si art.122 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborate cu art.31 alin.(4) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, promovarea in grad profesional nu este conditionata de 

existenta unui post vacant, in situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din 

fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de 

functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior; 

Ca urmare a raportului final al examenului de promovare a functionarilor publici in gradul 

profesional imediat superioar, inregistrat cu nr.778/15.01.2020, se propune modificarea Anexei nr.2 la 

HCL nr.190/28.11.2019, astfel: 

In cadrul Compartimentului Achizitii publice,  la pozitia nr.67, transformarea functiei publice 

consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal – in consilier achizitii publice, clasa I. grad 

profesional superior; 

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

privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.190/2019. 

 

 

 

 COMPARTIMENT JURIDIC,                                       INTOCMIT COMP. R.U., 

                Mihai Carmen Florentina                                                 Coman Mihaela 

 


