
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
VALEA  DOFTANEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de personal şi a 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  
               
 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei ,judetul Prahova  
           Având în vedere: 
           Nota de fundamentare  nr. 6498 /2013  a Primarului comunei Valea Doftanei ; 
           Raportul întocmit de  compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de  specialitate al 
Primarului  comunei Valea Doftanei; 
 Prevederile art.107 din Legea 188/ 1999(r 2)  privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

Prevederile art. XVI alin. (2)  din  Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi a mediului de afaceri, prevenirea si 
sanctionarea corupţiei, cu modificările si completarile ulterioare ; 

Prevederile OUG 63/2010  pentru modificarea şi completarea Legii 273/2006 privind finanţele 
publice locale,precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;  

Adresa cu nr. 37/2013 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova cu  privire la stabilirea numărului 
maxim de posturi pentru anul 2013  ; 

Prevederile Ordinului Presedintelui A.N.F.P nr. 4040 /2012 - privind aprobarea listei documentelor 
necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de 
transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-cadru de stat 
de funcţii, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avizul favorabil al comisie nr.3  a  Consiliului Local Valea Doftanei ; 
In conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 77/2013 – pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea 

functionalitatii administratiei publice locale , a numarului de posturi  si reducerea cheltuielilor la institutiile  
si autoritatile publice din subordinea , sub autoritatea sau in coodonarea Guvernului ori a ministerelor; 

Avizul nr.23501/2013 dat de ANFP  Bucuresti ; 
            In  temeiul art. 36 ,alin 1 şi alin 3 ,lit b)  si art 45 din  Legea  nr. 215/2001  privind  administraţia  
publică  locală, republicată , cu modificările si completarile ulterioare . 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
                Art.1  Aprobă structura organizatorică , statul de funcţii şi numărul de personal  pentru    aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei şi pentru serviciile publice înfiinţate şi organizate în 
subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  conform anexelor cu nr. 1 , 2 şi 3  care  fac parte integrantă din 
prezenta . 
              Art.2    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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