ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii
pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului președinte al Consiliului județean Prahova şi a
domnilor consilieri judeţeni: Rareș Dan Enescu, Pîrvu Ionel, Tudora Dorin, Ionică Eugen
și Nică Justinian Feodor, precum şi raportul nr.15.745 / 22 august 2016 al Serviciului
resurse umane prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru Direcţia
Judeţeană de Pază Prahova ;
- Prevederile din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi prevederile din Regulamentul – cadru cuprins în Hotărârea de Guvern nr. 286
/ 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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 ;
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 statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază
Prahova .
(2) Statul de funcţii modificat conform prevederilor alin. (1) este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de Pază Prahova.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
Contrasemnează,
SECRETAR
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 31 aug 2016
Nr.129
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PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia
Judeţeană de Pază Prahova
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a), lit. d), alin. 2 lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Prahova, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice
locale, aprobă, la propunerea preşedintelui, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul
de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
Având în vedere referatul nr.1883/16 august 2016 al Direcţiei
Judeţene de Pază Prahova,
prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, precum şi raportul final al Comisiei de concurs pentru examenul de
promovare în grad profesional organizat de Direcţia Judeţeană de Pază în luna iulie 2016,
se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei
Judeţene de Pază prin transformarea a 3 posturi - funcții de natură contractuală ocupate
( angajații – personal de execuție în funcția de inspector de specialitate, titulari ai
posturilor care au fost declarați admiși la examenul de promovare în grad profesionalconform Procesului - Verbal al comisiei de concurs) .
În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

Denumire comisie: Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a
libertatilor cetatenilor
Membri comisie:







Enescu Rareş Dan (președinte)
Pîrvu Ionel (secretar)
Tudora Dorin
Ionică Eugen
Nică Justinian Feodor
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SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 15.745 / 22 august 2016
R A P O RT
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia
Judeţeană de Pază Prahova
Văzând prevederile din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată , cu
modificările și completările ulterioare, Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum şi prevederile din Regulamentul – cadru cuprins în Hotărârea de Guvern nr. 286
/ 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi 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, precum şi raportul final al Comisiei de
concurs pentru examenul de promovare în grad profesional organizat de Direcţia Judeţeană
de Pază în luna iulie 2016, se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Direcţiei Judeţene de Pază, după cum urmează:
- se transformă 2 posturi ocupate de inspector de specialitate funcții de natură
contractuală , gradul profesional II, clasa de salarizare 33, în 2 posturi ocupate de
inspector de specialitate, gradul profesional I, clasa de salarizare 38, pentru 2 angajați
care au fost declarați admiși la examenul de promovare în grad profesional.
- se transformă 1 post ocupat de inspector de specialitate, funcție de natură
contractuală , debutant , clasa de salarizare 24, în 1 post ocupat de inspector de
specialitate, gradul profesional II, clasa de salarizare 33, pentru 1 angajat care a fost
declarat admis la examenul de promovare în grad profesional.
Numărul total aprobat de funcții publice se menține (163 de funcții din care 25
funcții publice și 138 funcții de natură contractuală ) cu respectarea prevederilor art. 112
din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare .
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de cheltuieli de
personal aprobat pentru anul 2016 .
ŞEF SERVICIU,
ION ELENA
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Anexa
La Hotărârea nr. ______
din data de ________

STAT DE FUNCŢII
al Direcţiei Judeţene de Pază – Prahova

Denumire funcţie/grad
profesional, clasa de salarizare
Total general
din care :
Director executiv, Grad II, clasa 80
Șef serviciu, Grad II, clasa 76
Şef birou, Grad II,
clasa 74
Consilier juridic
Gr. superior, clasa 50
Consilier juridic
Gr. Debutant, clasa 24
Consilier
Gr. Superior, clasa 50
Consilier
Gr. Principal, clasa 39
Consilier
Gr. Asistent, clasa 34
Consilier
Gr. Debutant, clasa 24
Referent
Gr. Superior, clasa 23
Şef Birou, Grad II,
clasa 72
Inspector de specialitate, Grad IA,
clasa 48
Inspector de specialitate, Grad I,
clasa 38
Inspector de specialitate, Grad II,
clasa 33
Şofer, clasa 12
Paznic, clasa 12
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