ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.
9.776/16 iunie 2014 al Serviciului resurse umane prin care se propune modificarea
organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Prahova;
- Prevederile art. 63 şi prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 128 din Hotărârea de Guvern nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată, prevederile din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din aparatul de specialitate al Consiliului județ ean Prahova, precum și din cadrul
unităț ilor care funcț ionează în subordinea Consiliului județ ean Prahova, aprobat prin
Dispoziț ia Președintelui Consiliului județ ean Prahova nr.131/2011, prevederile din
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) și art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre:
Art.1 (1). Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova.
(2). Organigrama și statul de funcţii modificate conform prevederilor alin.(1)
sunt prevăzute în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 iulie 2014
și vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul resurse umane şi Direcţia Economică din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Prahova.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
Contrasemnează,
SECRETAR
MIHAIL PAVEL
Ploieşti 23 iunie 2014
Nr.074

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
În conformitate cu prerogativele conferite de Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, Consiliul judeţean are competenț a de a aproba organigrama,
statul de funcţii şi regulamentul de organizare si funcţionare ale aparatului de
specialitate.
Văzând prevederile din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcț ionarilor ,
republicată cu modificările și completările ulteriaore, prevederile din Legea
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, se propune modificarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova prin transformarea a 6 ( șase )
posturi, din care 5(cinci) sunt pentru funcţionari publici de execuţie și un post
pentru un salariat - personal contractual care au fost declaraţi admişi la examenul
de promovare în grad profesional organizat în cadrul Consiliului judeţean Prahova,
astfel :
- transformarea a 5 posturi ocupate – funcţii publice de execuţie , clasa I,
consilier, grad profesional principal, în 5 posturi ocupate funcţii publice de
execuţie, clasa I , consilier , grad profesional superior ,
- transformare unui post ocupat – de natură contractuală, de execuţie, cu studii
superioare de lungă durată, inspector de specialitate , grad profesional II în post
ocupat de natură contractuală, de execuţie, cu studii superioare de lungă durată,
inspector de specialitate, grad profesional I.
- Având în vedere referatul nr.7.858/2014 al Serviciului juridic contencios, relaț ii
publice, monitor oficial, ATOP, referatul nr.8.268/2014 al Direcț iei Absorbț ie
Fonduri Europene, referatul nr. 9101/2014 al Arhitectului șef
și pentru bună
organizare a activităț ii administrative se propun următoarele:
- transformarea 1 post vacant de referent – funcț ie publică de execuț ie , grad
profesional superior de la Serviciul juridic contencios, relaț ii publice, monitor oficial,
ATOP, în 1 post vacant de consilier juridic, grad profesional asistent, clasa de
salarizare 34,
- transformarea 1 post vacant de consilier – funcț ie publică de execuț ie , grad
profesional superior de la Compartimentul achiziț ii publice și contracte, în 1 post
vacant de inspector, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24.
înființ area a 2 posturi vacante de execuț ie , de natură contractuală și
modificare organigramei, astfel :
 1 post de șofer I, clasa de salarizare 15 la Serviciul administrare
clădiri,
 1 post de pompier, clasa de salarizare 12 la Biroul administrativ,
personal de întreț inere și Palatul Culturii,

În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Prahova.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 9.776/16 iunie 2014
R A P O RT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
Văzând prevederile art. 63 şi prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 128 din Hotărârea de Guvern nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi
completată, prevederile din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din aparatul de specialitate al Consiliului județ ean Prahova, precum și din cadrul
unităț ilor care funcț ionează în subordinea Consiliului județ ean Prahova, aprobat prin
Dispoziț ia Președintelui Consiliului județ ean Prahova nr.131/2011, prevederile din
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, se propune modificarea statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova prin transformarea a 6 ( șase )
posturi, din care 5(cinci) sunt pentru funcţionari publici de execuţie și un post
pentru un salariat - personal contractual care au fost declaraţi admişi la examenul
de promovare în grad profesional organizat în cadrul Consiliului judeţean Prahova,
astfel :
- transformarea a 5 posturi ocupate – funcţii publice de execuţie , clasa I,
consilier, grad profesional principal, în 5 posturi ocupate funcţii publice de
execuţie, clasa I , consilier , grad profesional superior ,
- transformarea unui post ocupat – de natură contractuală, de execuţie, cu studii
superioare de lungă durată, inspector de specialitate , grad profesional II în post
ocupat de natură contractuală, de execuţie, cu studii superioare de lungă durată,
inspector de specialitate, grad profesional I.
- Având în vedere referatul nr.7.858/2014 al Serviciului juridic contencios,
relaț ii

publice, monitor oficial, ATOP, referatul nr.8.268/2014 al Direcț iei Absorbț ie
Fonduri Europene, referatul nr. 9101/2014 al Arhitectului șef
și pentru bună
organizare a activităț ii administrative se propun următoarele:
- transformarea 1 post vacant de referent – funcț ie publică de execuț ie , grad
profesional superior de la Serviciul juridic contencios, relaț ii publice, monitor oficial,
ATOP, în 1 post vacant de consilier juridic, grad profesional asistent, clasa de
salarizare 34,
transformarea 1 post vacant de consilier – funcț ie publică de execuț ie ,
grad profesional superior de la Compartimentul achiziț ii publice și contracte, în 1
post vacant de inspector, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24.
- înființ area a 2 posturi vacante de execuț ie , de natură contractuală și
modificare organigramei, astfel :
 1 post de șofer I, clasa de salarizare 15 la Serviciul administrare
clădiri,
 1 post de pompier, clasa de salarizare 12 la Biroul administrativ,
personal de întreț inere și Palatul Culturii
Apreciem că propunerea privind modificarea organigramei și a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova asigură buna
desfăşurare a activităţii acestuia şi se încadrează în fondul de cheltuieli de personal
aprobat pentru anul 2014. Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

A N E X A nr. 2

STAT DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA
Denumire funcţie /grad Clasa
profesional/clasa de
(nivel
salarizare -bază
studii)

Categorie funcţie publică
Conducere Execuţie

Personal contractual
Conducere Execuţie

Total general
din care:
Secretar al judetuluigradul II/clasa de
salarizare 91
Director executiv gradul II – clasa de
salarizare 80
Arhitect sef-gradul II –
clasa de salarizare 81
Director executiv
adjunct-gradul II –
clasa de salarizare 78
Sef serviciu-gradul II –
clasa de salarizare 76
Sef birou-gradul II–
clasa de salarizare 74
Administrator public
Clasa de salarizare 91
Sef serviciu-gradul II /
clasa de salarizare 74
Sef birou-gradul II
/clasa de salarizare 72
Consilier, inspector,
consilier juridic,
auditor din care :
gr. prof. superior

225

24

3

I

1

I

4

I

1

I

6

I

10

I

2

166

S

1

S

1

S

1

I

151
121

gr. prof.principal

26

gr. prof. asistent

3

gr. debutant
din care :

1

Consilier
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 50
gr. prof.principal/ clasa
de salarizare 39

I

134
109
25

32

Inspector

I

3

gr. prof. asistent/ clasa
de salarizare 34
gr. prof. debutant /
clasa de salarizare 24
Consilier juridic
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 50
gr. prof. asistent / clasa
de salarizare 34
Auditor
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 55
gr. prof. principal/
clasa de salarizare 42
Referent de specialitate
din care :
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 39
Referent
din care :
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 23
Inspector de
specialitate/ gradul I /
clasa de salarizare 38
(personal contractual)
Inspector de
specialitate/ gradul II /
clasa de salarizare 33
(personal contractual)
Personal contractual la
Cabinetul Preşedintelui
-Consilieri - / clasa de
salarizare 68
Personal contractual la
Cabinetul Preşedintelui
-Referent - / clasa de
salarizare 39
Personal de intretinere
si deservire

2
1
I

8
7
1

I

6
5
1
II

3
3

III

12

0

12
S

5

S

1

S

3

M

1

M

22

