ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Toader Bogdan Andrei vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 1000/19 ianuarie 2016 al
Serviciului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a
statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova.
- Prevederile art.III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare .
- Prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile din
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările
ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c), art. 97 alin. (1) şi art. 104 alin. (2)
lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă 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 cuprinse în anexele nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Termenul de realizare a regulamentului de organizare și funcționare
pentru aparatul de specialitate al Consilului județean Prahova, prevăzut de art. 1
alin.(3) al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.123/31 octombrie 2015 privind
modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean se prelungește până la data de 01 martie 2016 .
Art.3 Serviciul gestiune documente şi relații publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti 27 jan 2016
Nr.004

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
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VICEPREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
În temeiul art. 91 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, precum şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate.
Văzând prevederile art. 63 şi prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) și b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul
Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum şi rapoartele
finale ale Comisiilor de concurs pentru examenele de promovare în grad
profesional organizate de Consilul județean în luna decembrie 2015, se propune
modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate prin transformarea a
4 funcții publice de execuție ocupate și 1 funcție de execuție de natură contractuală
pentru 5 angajați , care au fost declarați admiși la examenul de promovare în grad
profesional.
- se transformă 1 post ocupat de inspector, funcție publică de execuție,
clasa I, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, în 1 post ocupat de
inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad profesional asistent , clasa de
salarizare 34, ca urmare a obținerii de către funcționarul public a calificativului
corespunzător la evaluarea perioadei de stagiu .
Se propune majorarea numărului de posturi cu 1 funcție vacantă de
execuție, de natură contractuală de referent, treapta IA, clasa de salarizare 21 la
Biroul administrativ , personal de întreținere și Palatul Culturii din cadrul Direcției
Generale Tehnică și Patrimoniu, cu respectarea prevederilor art.III din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Numărul total de posturi propus este de 226 ( 190 funcții publice din care
27 funcții de conducere și 163 funcții de execuție și 36 funcții de natură
contractuală din care 3 funcții de conducere și 33 funcții de execuție) .
În baza celor mai sus menţionate, se supune spre aprobare proiectul de
hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova.
VICEPREŞEDINTE,
TOADER BOGDAN ANDREI
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NR. 1000 / 19 ianuarie 2016

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
Văzând prevederile art. 63 şi prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) și b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul
Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum şi rapoartele
finale ale Comisiilor de concurs pentru examenele de promovare în grad
profesional organizate de Consilul județean în luna decembrie 2015, se propune
modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate prin transformarea
a 4 funcții publice de execuție ocupate și 1 funcție de execuție de natură
contractuală pentru 5 angajați , care au fost declarați admiși la examenul de
promovare în grad profesional, după cum urmează :
- se transformă 3 posturi ocupate de consilier, funcţii publice de execuţie,
clasa I, grad profesional principal, clasă de salarizare 39, în 3 posturi ocupate de
consilier, funcţii publice de execuţie, clasa I, grad profesional superior, clasă de
salarizare 50 .
- se transformă 1 post ocupat de inspector, funcţie publică de execuţie,
clasa I, grad profesional asistent, clasă de salarizare 34, în 1 post ocupat de consilier,
funcţie publică de execuţie, clasa I, grad profesional principal, clasă de salarizare 39.
- se transformă 1 post ocupat de inspector de specialitate, funcţie de
execuţie de natură contractuală, grad profesional I, clasă de salarizare 38, în 1 post
ocupat de inspector de specialitate, grad profesional IA, clasă de salarizare 48.
- se transformă 1 post ocupat de inspector, funcție publică de execuție,
clasa I, grad profesional debutant, clasa de salarizare 24, în 1 post ocupat de
inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad profesional asistent , clasa de
salarizare 34, ca urmare a obținerii de către funcționarul public a calificativului
corespunzător la evaluarea perioadei de stagiu .
Cu respectarea prevederilor art.III din Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare , se propune majorarea
numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova
cu 1 funcție vacantă de execuție, de natură contractuală de referent, treapta IA,
clasa de salarizare 21 la Biroul administrativ, personal de întreținere și Palatul

Culturii din cadrul Direcției Generale Tehnică și Patrimoniu, cu atribuții specifice de
gestionare a arhivei Consiliului județean Prahova .
Numărul total de posturi propus este de 226 ( 190 funcții publice din care
27 funcții de conducere și 163 funcții de execuție și 36 funcții de natură
contractuală din care 3 funcții de conducere și 33 funcții de execuție) .
Apreciem că propunerea privind modificarea organigramei și a statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova, asigură
buna desfăşurare a activităţii acestuia.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
ION ELENA
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A N E X Ă nr.2
La Hotărârea nr……….
Din ……………………

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 general
gradul II/ clasa sal. 82
Arhitect sef-gradul II –
clasa de salarizare 81
Director executiv gradul II – clasa de
salarizare 80
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

226

27

3

I

1

I

1

I

1

I

6

I

5

I

11

I

2

gr. prof.principal
gr. prof. asistent
gr. debutant
din care :
Consilier
gr. prof. superior/ clasa
de salarizare 50
gr. prof.principal/ clasa
de salarizare 39

163

S

1

S

1

S

1

I

152

137
11
2
2
I

135
124

11

33

Inspector
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
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 IA /
clasa de salarizare 48
(personal contractual)
Inspector de
specialitate/ gradul I /
clasa de salarizare 38
(personal contractual)
Referent / treapta IA/
clasa de salarizare 21
(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

I

3

1
2
I

8
7
1

I

6
6
II

1
1

III

10
10

S

3

S

5

M

1

S

3

M

1

M

20

