ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului președinte al Consiliului Judeţean Prahova, a
doamnelor consilier județean Mihaela Carmen Dumitru, Simona David și Elisabeta
Popovici şi a domnilor consilieri judeţeni Gheorghe Neaga, Ion Ionică, Cristian
Popescu, Toma Pințoiu și Rareș Dan Enescu, precum şi Raportul nr. 12.079/21 iunie
2017 al Serviciului resurse umane prin care se propune modificarea organigramei și a
statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Prahova;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a
serviciilor sociale, prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevederile din Legea nr.53/2003 –
Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.
107 alin.(2) lit. b) şi 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 Statutul functionarului public,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile din Hotărârea nr. 3/
2017 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului ;
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 adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1). Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.
(2). Organigrama și statul de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Prahova modificate conform prevederilor alin.(1) sunt
cuprinse în anexele nr.1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistentă
Socială şi Protecţia Copilului Prahova.
PRESEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
Contrasemnează,
SECRETAR
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 30 iunie 2017
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PREȘEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 și regulamentul de organizare si funcţionare ale
instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și
regiilor autonome de interes judeţean.”
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) pct. 4 si 5 din Hotararea
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și
a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale actualizată, în
care personalul de specialitate reprezinta 60% din totalul personalului, se propune
modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Prahova, cu menținerea numărului total aprobat de 2.279
de posturi (149 – funcții publice și 2.130 funcții de natura contractuală ), după cum
urmează :
I. Transformari posturi vacante de natura contractuala in cadrul unitaților de
asistenta sociala pentru persoane adulte cu handicap, cu personalitate juridica din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova:
1. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap
Liliești Baicoi:
- se desființează 1 post vacant de infirmier debutant/G și se înființează 1 post
vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total de
103 posturi din care 3 posturi de conducere și 100 posturi de execuție.
2. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane
Adulte cu Handicap Urlați:
- se desființează 1 post vacant de asistent social practicant/S și se înființează 1
Post vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total
de 175 posturi din care 3 posturi de conducere și 172 posturi de execuție.
3. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Handicap Breaza:
- se desființează 1 post vacant de asistent medical /PL și se înființează 1 post
vacant de coordonator personal de specialitate gradul II /S. Centrul va avea un total de
52 posturi din care 3 posturi de conducere și 49 posturi de execuție.
4. Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap
Puchenii Mari:
- se deființează 1 post vacant de asistent social debutant/S și se înființează 1
post vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total
de 50 posturi din care 3 posturi de conducere și 47 posturi de execuție.
5. Centrul de Îngrijire și Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap
Urlați:

- se desființează 1 post vacant de kinetoterapeut/S și se înființează 1 post de
coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total de 50 posturi
din care 3 posturi de conducere si 47 posturi de executie.
II. Transformari posturi vacante de natura contractuala in cadrul unitatilor de
asistenta sociala pentru copii, fără personalitate juridica din subordinea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova:
1. Complexul de Servicii Comunitare „ Sfanta Filofteia ” Câmpina:
- se desființează 1 post vacant de șef centru Gradul II/S și se înființează 1 post
vacant de instructor de educatie/M – Centrul Rezidential de Tip Familial Brebu.
Complexul va avea un total de 71 posturi din care 3 posturi de conducere si 68 posturi de
execuție.
Transformarile posturilor au fost aprobate conform Hotărârii nr. 3/2017 a
Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Prahova.
III.
Transformari posturi functii publice ocupate, conform art. 64 si art. 61 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și
actualizată, ca urmare a promovării concursurilor de promovare în grad profesional,
după cum urmează:
- Transformare 1 post ocupat de consilier I/ principal în post ocupat de
consilier I /superior;
- Transformare a 4 posturi ocupate de consilier I /debutant în 4 posturi
ocupate de consilier I/ asistent.(anexat rapot de concurs si raport deevalaure )
În baza propunerilor făcute de Direcţia Generală de Asistentă Socială și Protecţia
Copilului Prahova, supun spre aprobare proiectul de hotărâre.
PREŞEDINTE,
TOADER BOGDAN ANDREI

Consilieri județeni :
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ROMÂNIA
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SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.12.079 Dosar I/B/3 /21 iunie 2017
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
Văzând referatul nr.IA 18.765 / RU / 20 iunie 2017 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se propune modificarea organigramei și a
statului de funcții pentru instituție, cu menținerea numărului total aprobat de 2.279 de
posturi (149 – funcții publice și 2.130 funcții de natura contractuală ), astfel :
I. Transformari posturi vacante de natura contractuala in cadrul unitaților de
asistenta sociala pentru persoane adulte cu handicap, cu personalitate juridica din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova:
1. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap
Liliești Baicoi:
- se desființează 1 post vacant de infirmier debutant/G și se înființează 1 post
vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total de
103 posturi din care 3 posturi de conducere și 100 posturi de execuție.
2. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane
Adulte cu Handicap Urlați:
- se desființează 1 post vacant de asistent social practicant/S și se înființează 1
Post vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total
de 175 posturi din care 3 posturi de conducere și 172 posturi de execuție.
3. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
Handicap Breaza:
- se desființează 1 post vacant de asistent medical /PL și se înființează 1 post
vacant de coordonator personal de specialitate gradul II /S. Centrul va avea un total de
52 posturi din care 3 posturi de conducere și 49 posturi de execuție.
4. Centrul de Îngrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap
Puchenii Mari:
- se deființează 1 post vacant de asistent social debutant/S și se înființează 1
post vacant de coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total
de 50 posturi din care 3 posturi de conducere și 47 posturi de execuție.
5. Centrul de Îngrijire și Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap
Urlați:
- se desființează 1 post vacant de kinetoterapeut/S și se înființează 1 post de
coordonator personal de specialitate gradul II/S. Centrul va avea un total de 50 posturi
din care 3 posturi de conducere si 47 posturi de executie.

II. Transformari posturi vacante de natura contractuala in cadrul unitatilor de
asistenta sociala pentru copii, fără personalitate juridica din subordinea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova:
1. Complexul de Servicii Comunitare „ Sfânta Filofteia ” Câmpina:
- se desființează 1 post vacant de șef centru Gradul II/S și se înființează 1 post
vacant de instructor de educatie/M – Centrul Rezidential de Tip Familial Brebu.
Complexul va avea un total de 71 posturi din care 3 posturi de conducere si 68 posturi de
execuție.
Transformarile posturilor au fost aprobate conform Hotărârii nr. 3/2017 a
Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Prahova.
III Transformari posturi functii publice ocupate, conform art. 64 si art. 61 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și
actualizată, ca urmare a promovării concursurilor de promovare în grad profesional,
după cum urmează:
- transformare 1 post ocupat de consilier I/ principal în post ocupat de consilier I
/superior;
- transformare a 4 posturi ocupate de consilier I /debutant în 4 posturi ocupate de
consilier I/ asistent.(anexat rapot de concurs si raport de evalaure ).
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

ȘEF SERVICIU,
ION ELENA

