
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază 

Prahova 

Având în vedere: 

Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  Consiliului Judeţean Prahova, precum  şi 

Raportul nr. 861/ 14  ianuarie 2019  al  Serviciului resurse umane  prin care se propune 

modificarea statului de funcţii  pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova; 

-   Prevederile art.63, art. 107 şi 112 alin.(1) din Legea  nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor   publici,   republicată,   cu   modificările   şi   completările   ulterioare, 

prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare, prevederile art. 31 din Legea - cadru nr. 153/2017   privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) si 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 cuprins în 

anexa care face  parte integranta din prezenta hotărâre . 

Art.2   Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de Pază 

Prahova. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 

Contrasemnează, 

SECRETAR 

Bîgiu Hermina Adi 
 

 

Ploiești , 30 ianuarie 2019  

Nr. 002 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE  

 

 

   

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  prevederile art. 63 şi prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare,  se propune modificarea statului de funcţii 

pentru Direcţia Judeţeană de Pază, după cum urmează: 

- se transformă 1 post ocupat de consilier, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad 

profesional principal, în 1 post ocupat de consilier, funcţie publică de execuţie, clasa I, 

grad profesional superior,  pentru un funcţionar public care a fost declarat admis la 

examenul de promovare în grad profesional. 

 

        În baza celor mai sus menţionate, se supune  spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia Judeţeană de Pază Prahova . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 861/Dosar IB /3/ 14  ianuarie 2019  

 

 

R  A  P  O  R T 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii   pentru  Direcţia 

Judeţeană de Pază Prahova 

 

              Având în vedere  prevederile   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, privind stabilirea numărului maxim 

de posturi pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi al instituţiilor publice 

subordonate, înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, cu menținerea în  

numărul aprobat de posturi de 161 posturi (24 funcţii publice şi 137 funcţii 

contractuale),  se propune modificarea statului de funcţii,  astfel:  

 

- se transformă 1 post ocupat de consilier, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad  

profesional principal, în 1 post ocupat de consilier, funcţie publică de execuţie, clasa I, 

grad profesional superior,  pentru un funcţionar public care a fost declarat admis la 

examenul de promovare în grad profesional (anexat raportul final al Comisiei de 

concurs pentru examenul de promovare în grad profesional organizat de Direcţia 

Judeţeană de Pază în luna decembrie 2018). 

       Pentru salariatul promovat se completează fişa de  post  cu atribuţii de complexitate 

sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în activitatea desfăşurată.             

       Apreciem că propunerea privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia 

Judeţeană de Pază Prahova se încadrează în prevederile legale în vigoare și asigură 

buna desfăşurare a activităţii instituției.   

 

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          ROMÂNIA                                                                          A n e x a    

        JUDEŢUL PRAHOVA                                                       La  Hotărârea   nr. __                                                                                                                                                                   

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                 din data de ________                                    

 

 

STAT DE FUNCŢII 

al Direcţiei Judeţene de Pază  Prahova  
 

Denumire funcţie / grad 

profesional / treaptă 

profesională  

Nivel 

studii 

 

Categoria  

 funcţie  publică 

Personal 

contractual 

 

Conducere 

 

Execuţie 

 

Conducere 

 

Execuţie 

Total general  

din care : 
161 3 21 1 136 

Director executiv, Gradul II 

  
S 1 - - - 

Şef serviciu, Gradul II    

 
S 2 - - - 

Consilier juridic  

Gr. superior 
S - 1 - - 

Consilier juridic 

Gr. asistent 
S - 1 - - 

Consilier   

Gr. superior 
S - 12 - - 

Consilier  

Gr. asistent 
S - 4 - - 

Referent  

Gr. superior 
M - 3 - - 

Şef Birou, Grad II 

 
S - - 1 - 

Inspector de specialitate, 

Grad IA 
S    3 

Inspector de specialitate, 

Grad I 
S - - - 2 

Inspector de specialitate, 

Grad II 
S - - - 1 

Şofer, Treapta II 

 
M;G - - - 2 

Paznic 

 
M,G - - - 128 
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