ROMANlA
JUDETUL PRAHOVA
COJ\1UNA VALEA CALUGAREASCA
CONSlLIUL LOCAL

H OTA R ARE
pcntru modificarea ~i completarea Hotllriirii nr.I8/27 februarie 2019 a Consiliului local
privind aprobarea salariilor de bazli aferente funcpilor din cadrul fami liei ocupationale
" Administra(ie" utilizate pentru personalul angajat (functionarii publici ~i personalul
contractual) mcadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea
Calugareasca $i modificarea organigramei si a statului de functii ale apararului de
specialitate ale Primarului comunei Valea Calugareasca
Avand in vedere:
Referatul de aprobare nr. 20340/05.09.2019 al domnului primar al comunei Valea
Calugarcasca ~i Raportul de specialitate nr. 20501110.09.2019 al compartimentului
resurse umanc prin care se propune modificarea ~i completarea Hotariirii
nr.IS/27.02.2019 a Consiliului local Valea Calugareasca privind aprobarea salariilor
de baza aferente func!iilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate
pc.:ntru pcrsonalul angajat (func1ionarii publici ~i personalul contractual) In cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Calugareasca;
Prevederile Hotanlrii nr. 68 din 26 iulie 2019 a Consiliului local Valea Calugareasca
privind modificarea organigramei ~i a statului de functii pentru aparatul de specialitate
al primarului;
Prevederile art. II din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prevederile din
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata cu modificarile $i completarile
ulterioare, precum ~i prevedcrilc din Ordonanra de Urgen\3 a Guvemului nr.63/20 I 0
pentru modificarea ~i completarea Legii nr.273/2006 privind fmantele pub! ice locale,
cu modi ficarile $i completarile ulterioare;
-In temciul prcvedetilor art. 129, alin (3), lit c), art. 139 alin (I), art. 196 alin (1), art.
197 si art. 199 alin (1) si alin (2) din OUG 57/20 19 - privind Codul administrativ;
Consiliullocal al comunei Va lea Calugareasca adoptii prczcnta hotariire:
Art .l Se modifica si se completeaza anexa nr. 2 la Hotararea nr.l8 din 27
fcbruarie 2019- ncepand cu data de Ol octombrie 2019.
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii nr.18 din 27 februarie 2019 a Consiliului
local Valea Calugareasca privind aprobarea salariilor de baza aferentc func~iilor din
cadrul familiei ocupationale "Administra{ie" utilizate pentru personalul angajat
(functionarii publici ~i personalul contractual) in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Valea Calugareasca, raman nemodificate.

