
ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                              

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea organigramei şi a  statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova 

 

 Având în vedere: 

        -Expunerea de motive  a președintelui  Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

nr.22.481/24 noiembrie  2016  al Serviciului resurse umane  prin care se propune 

modificarea  organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Prahova; 

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

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Legea 

nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, 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, precum şi avizul nr. 

64.932 / 2016 al  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru  funcţiile publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova; 

         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 organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova. 

           (2).  Organigrama  şi  statul de funcţii modificate conform prevederilor alin.(1)   

sunt cuprinse  în anexele nr.1 şi nr.2  care fac  parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Prevederile prezentei  hotărâri intră în vigoare începând cu luna februarie  2017   

şi vor fi aduse la îndeplinire de  compartimentele de specialitate ale Consiliului  

Judeţean Prahova.  

                                                    PREŞEDINTE, 

                                       BOGDAN ANDREI TOADER 

                                                                              

                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                        SECRETAR   

                                                                                       MIHAIL  PAVEL 

 

 
 Ploieşti, 31 ian 2017 

 Nr. 003 
 





JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                A N E X Ă nr.2 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            La Hotărârea nr………. 

                                                                                                                      Din …………………… 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII  AL  APARATULUI  DE SPECIALITATE  AL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA 

 

 

Denumire funcţie /grad 

profesional/clasa de 

salarizare -bază 

Clasa 

(nivel 

studii) 

 Categorie funcţie publică Personal contractual 

Conducere  Execuţie Conducere  Execuţie 

Total general 

din care: 

235 27 167 3 38 

Secretar   al judetului-

gradul II/clasa de 

salarizare 91  

I 1    

Director general  

gradul II/ clasa sal. 82 
I 1    

Arhitect sef-gradul II –

clasa  de salarizare 81 

I 1    

Director  executiv - 

gradul II – clasa de 

salarizare 80 

I 6    

Director executiv 

adjunct-gradul II – 

clasa de salarizare 78 

I 5    

Sef serviciu-gradul II –

clasa  de salarizare 76 

I 11    

Sef birou-gradul II–

clasa  de salarizare 74 

I 2    

Administrator public 

Clasa de salarizare 91 
S   1  

Sef serviciu-gradul II / 

clasa de salarizare 74 

S   1  

Sef birou-gradul II 

/clasa de salarizare 72 

S   1  

Consilier, inspector, 

consilier juridic, 

auditor din care : 

I   157   

gr. prof. superior    141 

 

  

gr. prof.principal       7   

gr. prof. asistent       4   

gr. debutant        5   

din care : 

 

Consilier I 

 

  134   

gr. prof. superior/ clasa    127   



de salarizare 50 

gr. prof.principal/ clasa 

 de salarizare 39 

   

    7 

  

Inspector I 

 

     8   

gr. prof. asistent/ clasa 

de salarizare 34  

   

    3 

  

gr. prof.  debutant / 

clasa de salarizare 24 

      5   

Consilier juridic I      9   

 

gr. prof. superior/ clasa 

de salarizare 50 

      8   

gr. prof. asistent / clasa 

de salarizare 34 

      1   

Auditor I      6 

 

  

gr. prof. superior/ clasa 

de salarizare 55 

      6   

Referent de specialitate 
din care : 

   II      1   

gr. prof. superior/ clasa 

de salarizare 39 

      1   

Referent 
din care : 

   III      9      

gr. prof. superior/ clasa 

de salarizare 23 

      9   

Inspector  de 

specialitate/ gradul IA / 
clasa de salarizare 48 

(personal contractual) 

  S      5 

Inspector  de 

specialitate/ gradul I / 
clasa de salarizare 38 

(personal contractual) 

   S       4 

Referent / treapta  IA/ 
clasa de salarizare 21 

(personal contractual) 

  M       1 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

-Consilieri - / clasa de 

salarizare 68 

 

 

    S 

 

    

 

   3 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

-Referent - / clasa de 

salarizare 39 

 

 

   M 

    

 

   1 

Personal  de intretinere 

si deservire 

   M      24 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a  statului de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova    

       

            

                      Văzând prevederile din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean 

Prahova,  ca autoritate  deliberativa a administraţiei publice locale, aprobă, la 

propunerea  preşedintelui, organigrama, statul de funcţii și regulamentul de organizare 

și funcţionare  ale  aparatului de specialitate.  

          Cu respectarea prevederilor  art. 107 şi 112 alin.(1) 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, precum  și  prevederile din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  se propune reorganizarea activității,  

modificarea  organigramei și a statului de funcții  și  majorarea  cu 9 posturi vacante  

de execuție  a numărului total  aprobat de  posturi pentru aparatul de specialitate ( de 

la  226 la 235 de posturi la care se adaugă  3 funcții de demnitate publică). 

 Se propune înființarea a 4 posturi - funcții publice de execuție vacante,  

după cum urmează : 

- În cadrul Serviciului juridic contencios  se înființează  1 post vacant funcție  

publică de execuție  de consilier juridic / superior, clasa de salarizare  

- La  Compartimentul  monitorizare servicii publice din cadrul Direcției  

Servicii și Achiziții Publice  se înființează 1 post vacant funcție publică de execuție de 

consilier / superior, clasa de salarizare 50, ( pentru organizarea și desfășurarea 

activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală) .  

- La  Compartimentul  achiziții publice și contracte din cadrul Direcției Servicii  

și Achiziții Publice se înființează 1 post vacant funcție publică de execuție de 

inspector/ debutant, clasa de salarizare  24. 

- La Compartimentul parteneriate din cadrul Direcției Generale Tehnică și  

Patrimoniu se înființează 1 post vacant de  funcție publică de execuție de consilier / 

superior, clasa de  salarizare 50 . 

 

 

 

 



 Se propune înființarea a 5 posturi - funcții de execuție de natură  

ontractuală  vacante, după cum urmează : 

-  1 post vacant de inspector de specialitate, gradul profesional I, clasa de salarizare 38 

la Serviciul Administrare Clădiri, 

-   1 post vacant de șofer I , clasa de salarizare 15 la Compartimentul personal auto, 

-   1 post vacant de pompier la Biroul administrativ,  personal de întreținere și Palatul 

Culturii , 

-  2 posturi vacante de muncitor calificat I , clasa de salarizare 15 la Biroul 

administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii. 

 

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

privind modificarea organigramei și a  statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

TOADER BOGDAN ANDREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

Nr.22.481/24 noiembrie 2016  

 

 

 

R A P O R T  

 la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei şi a  statului de 

funcţii pentru aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova     

 

       

              Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor  din  Ordonanța  

Guvernului nr. 24/2016  privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare 

a deșeurilor de origine animală, precum și pentru eficientizarea  activității   aparatului 

de specialitate  se  impune  reorganizarea  activității  desfășurată  în cadrul  unor 

compartimente  de specialitate și înființarea de posturi – funcții de execuție vacante. 

             Cu respectarea prevederilor  art. 107 şi 112 alin.(1) 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, precum  și  prevederile din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  se propune reorganizarea activității,  

modificarea  organigramei și a statului de funcții  și  majorarea  cu 9 posturi vacante  

de execuție  a numărului total  aprobat de  posturi pentru aparatul de specialitate ( de 

la  226 la 235 de posturi la care se adaugă  3 funcții de demnitate publică). 

 

 Se propune înființarea a 4 posturi - funcții publice de execuție vacante,  

după cum urmează : 

- În cadrul Serviciului juridic contencios  se înființează  1 post vacant funcție  

publică de execuție  de consilier juridic / superior, clasa de salarizare 50  (Serviciul  

va avea  în componență 10 posturi - 1 funcție de conducere - șef serviciu ocupată și 9 

funcții publice de execuție din care 1 funcție vacantă  ). 

- La  Compartimentul  monitorizare servicii publice din cadrul Direcției  

Servicii și Achiziții Publice  se înființează 1 post vacant funcție publică de execuție de 

consilier / superior, clasa de salarizare 50 ( Compartimentul  va avea în componență 2 

posturi - funcții publice de execuție din care 1 funcție vacantă ). 

- La  Compartimentul  achiziții publice și contracte din cadrul Direcției Servicii  

și Achiziții Publice se înființează 1 post vacant funcție publică de execuție de 

inspector/ debutant, clasa de salarizare  24  (Compartimentul va avea în componență 

13 posturi – funcții publice de execuție din care 1 funcție vacantă  ). 

 

 

 



- La Compartimentul parteneriate din cadrul Direcției Generale Tehnică și  

Patrimoniu se înființează 1 post vacant de  funcție publică de execuție de consilier / 

superior, clasa de  salarizare 50 ( Compartimentul  va avea în componență 3 posturi 

funcții publice de execuție din care 1 funcție vacantă) .     

 Se propune înființarea a 5 posturi - funcții de execuție de natură  

ontractuală  vacante, după cum urmează : 

-  1 post vacant de inspector de specialitate, gradul profesional I, clasa de salarizare 38 

la Serviciul Administrare Clădiri, 

-   1 post vacant de șofer I , clasa de salarizare 15 la Compartimentul personal auto, 

-   1 post vacant de pompier la Biroul administrativ,  personal de întreținere și Palatul 

Culturii , 

-  2 posturi vacante de muncitor calificat I , clasa de salarizare 15 la Biroul 

administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii. 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 
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