ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent
institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova :
Având în vedere :
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de
functii aferent institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei ;
Expunerea de motive dlui. Manea I.Ion-primarul comunei Valea Doftanei cu privire
la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent institutiilor Învatamintului
preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei ;
Legea nr. 284/2010 –Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din
fonduri publice ;
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale ;
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
Prevederile art.1,alin(3) si art.2,lit.b din Ordinul M.E.T.C.S.nr.4422/2011 privind
aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de
promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual ,cu încadrarea in
nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile si cu aprobarea ordinatorului
principal de credite ;
In temeiul art.36,alin.(1),alin (2),lit.a ,alin (6) ,lit.a) ,pct.1 ,art. 45,alin.1) şi art 115 ,
alin 1) lit.b) din Legea nr.215/2001,Legea Administratiei Publice Locale,republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba transformarea unor posturi din statul de functii aferent institutiilor
învatamântului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei conform anexei nr.1,parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va comunica prezenta hotărâre Liceului
Tehnologic « Carol I » Valea Doftanei.
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Anexa nr.1 la
Hotărârea nr. 30 din 18.06.2013
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
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din comuna Valea Doftanei pentru care se aprobă transformarea
Nr.c
rt

Functia
existenta

Studii

Grad sau
treapta
profesionala

Functia
propusa

1

Analist
programator

Sup.

Debutant

Analist
programator

Sup.

IV

2

Secretar sef

M

I

Secretar sef

M

IA

3

Muncitor
calificatfochist
Muncitor
calificatfochist
Muncitor
calificat

II

Muncitor
calificatfochist
Muncitor
calificatfochist
Muncitor
calificat

4

5

III

III

Studii

Grad sau
treapta
profesionala

I

II

II

6

Pazinc

II

Paznic

I

7

Ingrijitor

II

Ingrijitor

I

8

Ingrijitor

II

Ingrijitor

I

9

Ingrijitor

II

Ingrijitor

I

10

Ingrijitor

II

Ingrijitor

I

11

Ingrijitor

II

Ingrijitor

I

12

Muncitor
calificatfochist
Ingrijitor

VI

Muncitor
calificatfochist
Ingrijitor

V

13

II

I

PRIMARUL COMUNEI VALEA DOFTANEI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din
statul de functii aferent institutiilor învatamintului preuniveritar de stat din
comuna Valea Doftanei

Având în vedere :
Adresa nr. 785/2013 a Liceului Tehnologic „Carol I” Comuna Valea Doftanei
prin care se solicită aprobarea transformării a 13 poastruri existente în statul de funcţii
aferent institutiilor învatamintului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei
şi avizul favorabil al Inspectoratului Scolar Judeţean Prahova transmis cu adresele
nr. 813/28.03.2013 şi 814/28.03.

Legea nr. 284/2010 –Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului plătit din
fonduri publice ;
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale ;
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
Prevederile art.1,alin(3) si art.2,lit.b din Ordinul M.E.T.C.S.nr.4422/2011 privind
aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de
promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual ,cu încadrarea in
nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile si cu aprobarea ordinatorului
principal de credite ;

supun spre dezbatere si aprobare
Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi
din statul de functii aferent institutiilor învatamintului preuniveritar de stat
din comuna Valea Doftanei

P R I M A R,
Ing. MANEA I. ION

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA VALEA DOFTANEI

BIROUL ADMNINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ,ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI RESURSE
UMANE
- resurse umane NR.
/ 12.06.2013

RAPORT

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de
functii aferent institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din comuna Valea
Doftanei
Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Valea Doftanei la proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii aferent
institutiilor învatamântului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei şi
Adresa nr. 785/2013 a Liceului Tehnologic „Carol I” Comuna Valea Doftanei prin
care se solicită aprobarea transformării a 13 poastruri existente în statul de funcţii aferent
institutiilor învatamintului preuniveritar de stat din comuna Valea Doftanei şi avizul
favorabil al Inspectoratului Scolar Judeţean Prahova transmis cu adresele nr.
813/28.03.2013 şi 814/28.03.
Conform prevederilor art 26 din Legea nr. 284/2010 –Legea cadru privind
salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice
“ (1) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau
trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice
domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al
ordonatorului principal de credite.
(2) În situaţia în care promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treaptă
profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un
post vacant existent în statul de funcţii.
(3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri
publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din
statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale prevede la art. 41
“ (1) Prin promovare se asigură evoluţia în carieră a personalului contractual, prin
trecerea într-un grad, o treaptă profesională sau funcţie superior/superioară.
(2) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în care
nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.”
Si legislatia specifică unitatilor de învatamant :
Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
Prevederile art.1,alin(3) si art.2,lit.b din Ordinul M.E.T.C.S.nr.4422/2011 privind
aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de
promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual ,cu încadrarea in
nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile si cu aprobarea ordinatorului
principal de credite ;
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea transformarii unor
posturi din statul de functii aferent institutiilor învatamintului preuniveritar de stat din
comuna Valea Doftanei
ŞEF BIROU ,
Elena-Gabriela Brînză

