ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii pentru
Centrul Județean de Cultură Prahova
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Toader Bogdan Andrei vicepre ședinte al
Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 4.052 / 04 martie 2015 al
Serviciului resurse umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii
pentru Centrul Județean de Cultură Prahova.
- Prevederile din Legea – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, prevederile din Hotărârea de Guvern
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile din Legea nr.53/2003
– Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare .
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Jude țean de
Cultură Prahova .
(2) Statul de funcţii pentru Centrul Județean de Cultură Prahova , modificat
conform prevederilor alin.(1), este prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Centrul Jude țean
de Cultură Prahova .
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR ,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 19 mar 2015
Nr.034

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.4.052/04 martie 2015
RAPO RT
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul
Județean de Cultură Prahova
Văzând referatul nr. 163/ 25 februarie 2015 al Centrului Județean de Cultură
Prahova se consideră oportună modificarea statului de funcţii, cu menţinerea în
numărul total de 45 posturi aprobate ( 2 posturi -funcții de conducere și 43 posturi
– funcții de execuție ).
Ca urmare a absolvirii unor instițutii de învațământ superior în domenii care
se regasesc în activitatea instituției persoanele incadrate în func ții contractuale pot
fi promovate, în condițiile legii, în funcția corespunzătoare studiilor absolvite în
urma susținerii examenului organizat la Centrui Județean de Cultură Prahova în
conformitate cu Regulamentul de organizare si desfașurare a examenului de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual aprobat, modificat și completat prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Prahova nr.458/17 decembrie 2014 , se propune transformarea unui post
ocupat de instructor, gradul I, nivel de studii medii, clasa de salarizare 22 în post
ocupat de expert, gradul profesional II, nivel de studii superioare , clasa de salarizare
38, pentru un angajat – personal contractual care a fost declarat admis la examenul
de promovare pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.
Fişa de post pentru salariatul promovat se completează cu atribuţii de
complexitate sporită corespunzător funcției și gradului profesional obţinut şi utilităţii
în activitatea desfăşurată.
Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că modificarea statului de funcţii
pentru Centrul Județean de Cultură Prahova se încadrează în prevederile legale în
vigoare cu încadrarea în fondul de cheltuieli de personal aprobat pentru anul
2015.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.
ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul
Județean de Cultură Prahova
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată „Consiliul judeţean aprobă
organigrama, statul de funcţii si regulamentul de organizare si funcţionare ale
instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și
regiilor autonome de interes judeţean.”
Văzând referatul nr. 163/ 25 februarie 2015 al Centrului Județean de
Cultură Prahova se consideră oportună modificarea statului de funcţii, cu
menţinerea în numărul total de 45 posturi aprobate ( 2 posturi -func ții de
conducere și 43 posturi – funcții de execuție ).
- Se propune transformarea unui post ocupat de instructor, gradul I, nivel de
studii medii, clasa de salarizare 22 în post ocupat de expert, gradul profesional II,
nivel de studii superioare , clasa de salarizare 38, ca urmare a absolvirii de către
titularul postului a unei instituții de învațământ superior în domeniul postului pe
care îl ocupă, fiind declarat admis la examenul organizat de Centrul Județean de
Cultură Prahova,
Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

V I C E P R E Ş E D I N T E,
TOADER BOGDAN ANDREI

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Anexa

STAT DE FUNCŢII
AL CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA

Denumire funcţie / grad profesional Clasa
/ clasa de salarizare - baza
( nivel
studii)

Personal contractual

Conducere

Execuţie

45

2

43

Manager / II - clasa de salarizare 62

S

1

-

Contabil şef / II – clasa de salarizare
58

S

1

-

Economist / II – clasa de salarizare 33

S

-

1

Referent de specialitate / I –clasa de
salarizare 48

S

-

1

Referent de specialitate / III – clasa de
salarizare 33

S

-

1

Referent / I – clasa de salarizare 44

S

-

4

Total general
din care :

Referent / I – clasa de salarizare 39

SSD

-

1

Expert / I – clasa de salarizare 48

S

-

8

Expert / II –clasa de salarizare 38

S

-

8

Instructor / III – clasa de salarizare 14

M

-

5

Instructor / deb – clasa de salarizare 8

M

-

11

Casier – clasa de salarizare 13

M

-

1

Secretar-dactilograf / IA – clasa de
salarizare 15

M

-

1

Șofer /I - clasa de salarizare 15

-

-

1

