
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CO MUNA VALEA DOFT ANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea unor masuri referitoare la modificarea statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Valea Doftanei 
-Referatul de specialitate al compartimentului Resurse Umane 
Conform prevederilor art.129,alin.2 lit.a),alin.3 lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul local exercita atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea 
proprie , precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului si ale 
institutiilor publice de interes local si aproba ,in conditiile legii ,la propunerea primarului , 
infiintarea,organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului si ale 
institutiilor publice de interes local. 

Se transforma postul din cadrul Biroului contabilitate, salarizare si patrimoniu de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, in inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Modificarile propuse nu necesita avizul ANFP Bucuresti ,potrivit art.402 din Codul 
administrativ,care excepteaza functiile publice locale de la obligatia obtinerii avizului ,dar prin 
art.409 se impune comunicarea modificarilor intervenite in situatia posturilor si a functionari lor 
publici ,in termen de 10 zile lucratoare de la dispunerea masurii prin act administrativ. 

HOTARASTE: 
Art.1.Se aproba unele masuri referitoare la modificarea statului de functii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, in sensul ca se transforma postul din cadrul 
Biroului contabilitate, salarizare si patrimoniu de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in 
inspector, clasa I, grad profesional principal. 

Art.2.lncepand cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea orice alte 
prevederi. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, in 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefecturii judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei. ro. 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 
Prezenta hotarare a fast adoptata astfel: 

Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 11 
Voturi pentru O 
Voturi impotriva O 
Abtineri O 

Va lea Doftanei, 
19.02.2020 

Nr. kO 


