
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 

 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; 

 - art.107 alin.(2) lit.b) si alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
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 Anexei nr.2 la Hotararea 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, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel : 

 - la pozitia nr.15, coloana 7 «Gradul profesional » va avea urmatorul cuprins : « Asistent ».  
Art.2. Restul reglementarilor din Hotararea nr.100/27 septembrie 2018, cu modificarile si 

completarile ulterioare, raman neschimbate. 
Art.3. Hotararea intra in vigoare de la data de 21.12.2018. 

 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, 

             Piscan Ion - Daniel                                                          

             

                      

       CONTRASEMNEAZA: 

                 SECRETAR – Onoiu Elena – Adina 

 

VALENII DE MUNTE, 20 decembrie 2018. 

NR. 128 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.__________/_____________ 

 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Anexei  nr.2 a Hotararii Consiliului Local  

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.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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; 

 La Anexa nr.2, la Compartimentul Stabilire impozite si taxe, functia de inspector, clasa I, gradul 

profesional superior se modifica in grad profesional asistent. 

  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.100/27.09.2018, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

                                                                      PRIMAR, 

Florin Constantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR.____________ 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea 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 

 

 

 

In conformitate cu  prevederile art.36 alin.2) lit.a) din Legea nr.215/2001privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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; 

Pentru o gestionare cat mai eficienta a activitatii institutiei, pentru respectarea dispozitiilor 

legale si punerea in aplicare a acestora, se propune transformarea functiei publice vacante, inspector, 

clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stabilire Impozite si taxe, prevazut la 

pozitia nr.15 in anexa nr.2 la HCL nr.100/09.11.2018, cu modificarile si completarile ulterioare  in 

inspector, clasa I, grad profesional asistent. Mentionam ca nu se modifica numarul de posturi aprobat 

prin Adresa Institutiei Prefectului nr.8312/11.05.2018. 

Potrivit art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este necesar avizul A.N.F.P., autoritatile si 

institutiile publice avand obligatia de a instiinta A.N.F.P.  in termen de 10 zile lucratoare in situatia 

transformarii unei functii publice vacante intr-o functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie 

publica de nivel inferior  ori superior, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in fondurile 

bugetare alocate. 

 Fata de cele prezentate, propun spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotarare privind 

modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.100/27.09.2018, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 
                                                                  INTOCMIT COMP. RESURSE UMANE, 
                                                                                    Coman Mihaela 

 


