
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
VALEA  DOFTANEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
   H O T Ă R Â R E 

cu privire la modificarea statului de funcţii pentru  aparatul de specialitate 
al Primarului comunei  Valea Doftanei  şi  pentru  serviciile publice 

înfiinţate şi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca 
urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional  

            
 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova    
           Văzând: 
           -Nota de fundamentare  a Primarului comunei Valea Doftanei ; 
           -Raportul  întocmit de  compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de  
specialitate al Primarului  comunei Valea Doftanei; 
 -Rapoartele finale ale examenelor organizate pentru promovarea în clasa si in 
grad; 
 Având în vedere: 
 -Prevederile art.107, alin(2),lit a)  si 112, din Legea 188/ 1999(r 2)  privind 
statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 -Prevederile art 41 din H.G.  nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice; 
            In  temeiul art. 36 ,alin 1 şi alin 2 ,lit a) din  Legea  nr. 215/2001  privind  
administraţia  publică  locală, republicată , cu modificările si completarile ulterioare . 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

                Art.1.Aprobă  modificarea statului de funcţii  pentru   aparatul de specialitate 
al Primarului comunei Valea Doftanei şi pentru serviciile publice înfiinţate şi organizate în 
subordinea Consiliului Local Valea Doftanei ca urmare a susţinerii examenului de 
promovare în clasă şi în grad profesional pentru două funcţii  publice   şi pentru două 
funcţii contractuale ,conform anexei cu nr. 1  care  face  parte integrantă din prezenta . 
               Art.2.Salarizarea  personalului care ocupă aceste posturi , se va face conform 
Legii  284/2010 ,Legii 285/2010 şi a Legii   nr. 283/2011; 

              Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de  Biroul Administraţie 
Publică Locală Asistenţă Socială şi Resurse Umane  şi Biroul finanţe-contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei. 
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