
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.25.123/07 decembrie 2017  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, 

precum și 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. 67.837/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind  funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Prahova; 

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 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. 

(3). Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova va dispune măsurile necesare 
astfel încât, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor 

prezentei  hotărâri, să  fie  supus  aprobării  Consiliului  Judeţean  regulamentul  de 

organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Prahova. 

Art.2 Prevederile prezentei  hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de  compartimentele 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Prahova. 
 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 

Contrasemnează, 

SECRETAR 

BÎGIU HERMINA ADI 
 

 

Ploieşti, 31 ianuarie 2018 

Nr. 008 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL RESURSE UMANE                                                                

Nr.25.123/Dosar IB/3 / 07 decembrie 2017  

 

R A P O R T  

 la proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei şi a  statului de funcţii 

pentru aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova    

  

              Având în vedere  necesitatea unei mai bune organizări a activității  de 

monitorizare  a  serviciilor publice (Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare ), precum și prevederilor 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții se  impune  reorganizarea  

activității  desfășurată  în cadrul  unor  compartimente  de specialitate și înființarea de 

posturi – funcții  publice de execuție vacante. 

         Cu respectarea  prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 

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

și având în vedere și scrisorile Instituției Prefectului Județul Prahova nr. 5667/2017 și 

nr. 19173/2017 privind numărul maxim de posturi de la nivelul unității administrativ 

– teritoriale  pentru anul 2017,  coroborată cu prevederile art.100 alin.(1), art.107 

alin.(3) și 112 alin.(1)  din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  se  propune reorganizarea  

activității  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova, modificarea 

organigramei, a statului de funcții  și  majorarea  numărul total de posturi de la 235 

la 242,  astfel : 

 

Direcția Servicii și Achiziții Publice  

1. La Compartimentul monitorizare servicii publice  se înființează 1 post 

vacant – funcție publică de execuție de inspector, grad profesional asistent rezultând  

o structură  cu  3 posturi de execuție ( Stoichiță Adrian, Dănilă Mirela și 1 post vacant 

inspector/ asistent ).  

2. Compartimentul mediu cu  1 post  ocupat – funcție publică de execuție   de  

consilier, gradul profesional superior (Lucuț Lea )  se mută definitiv  de  la Direcția 

Generală Tehnică și Patrimoniu la Direcția Servicii și Achiziții Publice -  (cu 

respectarea prevederilor art.100  alin. 1 și alin.2 din Legea nr.188/1999). 

Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu  

1. Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu se reorganizează și postul vacant de  

director general se desființează . 

2. se înființează Direcția Patrimoniu  cu următoarea structură : 

- director executiv – funcție publică de conducere  ocupată (Alixandrescu 

Daniel – titular, Barbălată Livia promovată temporar)  



         - Serviciul urmărire lucrări publice,  gestionare patrimoniu și societăți 

comerciale având o componență  de 13 posturi ocupate din care 1 post sef 

serviciu(Barbălată Livia – titular , Stănescu Liliana temporar promovată) și 12 posturi 

funcții publice de execuție (Chira Claudia, Toma Elena Daniela , Neagu Dan Norel, 

Popescu Daniela Simona, Petcu Rozalia Madalina, Anghel Mihaela Aida, Stănescu 

Madălina Maria, Filote Daniela, Bărbieru Gabriela, Mihai Andra, Panait Gheorghe ). ( 

Numirea personalului se realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. 1 și 

alin.2 din Legea nr.188/1999). 

- Serviciul administrare clădiri – posturi de natură contractuală cu o 

 componență  de 13 funcții din care 1 post ocupat de șef serviciu și 12 funcții de 

execuție (11 funcții ocupate și 1 post nou înființat de inspector de specialitate, grad 

profesional I ) 

- Biroul administrativ, personal de întreținere, structură nou înființată prin 

reorganizarea Biroului administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii,  

cu o componență  de 16 posturi  de natură contractuală din care 1 post ocupat de șef 

birou și 15 posturi de execuție din care 13 ocupate și 2 posturi nou înființate de 

pompier și respectiv inspactor de specialitate , grad profesional I)  

3. se înființează Direcția Tehnică   cu următoarea structură : 

- director executiv – funcție publică de conducere  ocupată -  Ioniță Corneliu 

 Adrian, 

- director executiv adjunct – funcție publică de conducere ocupată – Ababei 

 Liliana,  

- Serviciul investitii în infrastructură având o componență de 9 funcții publice  

ocupate din care 1 post – sef serviciu(Popa Anca) și 8 posturi ocupate – funcții 

publice de execuție,(Cortun Marena, Poterășoiu Florin, Nicolescu Sonia, Andrei 

Maria Cerasela, Cristea Cornelia, Iancu Corina, Schuler Doinița, Șerban Nicoleta 

Cristina) 

- Serviciul proiectare – structură nou înființată prin reorganizarea Biroului  

proiectare   având în componență: 

 1 post ocupat de șef serviciu –funcție publică de conducere ocupată  

de doamna Mircea Iuliana Cristina care este reîncadrată în conformitate  cu  

respectarea prevederilor art. 100 alin.(1) lit. b) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 în 

condițiile în care se schimbă denumirea funcției fără modificarea în proporție de peste 

50% a atribuțiilor aferente funcției publice   

 8 funcții publice  de execuție din care 5 ocupate (Nițu Gherghina,  

 

Burcă Laurențiu, Băloi Roxana, Pătrașcu Ionelia, Dorobanțu Aron  numiți cu 

respectarea prevederilor  art.100  alin. 1 și alin.2 din Legea nr.188/1999 ) și 3 funcții 

publice noi înființate ( 1 post inspector /asistent, 1 post consilier/ principal, 1 post 

consilier/ superior ) 

- Compartimentul urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor  având  

o componență de 2 funcții publice de execuție ocupate (Gică Lucia, Rînciog Ana ). 



 ( Numirea personalului se realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. 1 și 

alin.2 din Legea nr.188/1999). 

- Compartimentul parteneriate având o componență de 3 posturi ocupate – 

funcții publice de execuție (Dumitru Marilena, Joenel Mihaela Cătălina, Paraschiv 

Rodica – titular și Zaharia Călin Daniel – perioadă determinată ). 

 ( Numirea personalului se realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. 1 și 

alin.2 din Legea nr.188/1999). 

 Arhitect Șef  

1. La Serviciul  planificare teritoriu, urbanism și cadastru  se înființează 1 (un )  

Post vacant – funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior  

rezultând  o structură  cu  15 posturi – funcții publice din care 1 post ocupat de șef 

serviciu (Mogoș Cristina ) și 14 posturi de execuție  din care 13 ocupate ( Focșeneanu 

Carmen, Ionică Elena, Ponetti Ioana, Roșu Ioana Daniela, Pîrvulescu Cristina Maria, 

Marinică Maria Magdalena, Dragomir Marinela, Anghelescu Tania, Enache Florica, 

Bănescu Andrei,Prună Mihaela, Nicolescu Andra, Barbu Florica  și 1 post vacant de 

consilier / superior .   

 

       Numărul total  de  posturi  astfel  rezultat este de  242: 199 posturi – funcții 

publice  (26 de conducere și 173 de execuție ) și 43 de posturi de natură contractuală 

(1 administrator public, 2  funcții de conducere, 4 posturi  cabinet demnitar, 11 

funcții de execuție de specialitate și 25  posturi personal de întreținere ) . 

 

 

 

                                                               Șef serviciu   

                                                 ION ELENA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 7  posturi vacante  

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

la  235 la 242 de posturi la care se adaugă  3 funcții de demnitate publică), astfel: 

 

Direcția Servicii și Achiziții Publice  

1. La Compartimentul monitorizare servicii publice  se înființează 1 post 

vacant – funcție publică de execuție de inspector, grad profesional asistent rezultând  

o structură  cu  3 posturi de execuție.  

2. Compartimentul mediu cu  1 post  ocupat – funcție publică de execuție   de  

consilier, gradul profesional superior (Lucuț Lea )  se mută definitiv  de  la Direcția 

Generală Tehnică și Patrimoniu la Direcția Servicii și Achiziții Publice -  (cu 

respectarea prevederilor art.100  alin. 1 și alin.2 din Legea nr.188/1999). 

 

 Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu  

1. Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu se reorganizează și postul vacant de  

director general se desființează . 

2. se înființează Direcția Patrimoniu  cu următoarea structură : 

- director executiv – funcție publică de conducere  ocupată,   

         - Serviciul urmărire lucrări publice,  gestionare patrimoniu și societăți 

comerciale având o componență  de 13 posturi ocupate,  ( Numirea personalului se 

realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. 1 și alin.2 din Legea 

nr.188/1999). 



- Serviciul administrare clădiri – posturi de natură contractuală cu o 

 componență  de 13 funcții din care 1 post ocupat de șef serviciu și 12 funcții de 

execuție (11 funcții ocupate și 1 post nou înființat de inspector de specialitate, grad 

profesional I ) 

- Biroul administrativ, personal de întreținere, structură nou înființată prin 

reorganizarea Biroului administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii,  

cu o componență  de 16 posturi  de natură contractuală din care 1 post ocupat de șef 

birou și 15 posturi de execuție din care 13 ocupate și 2 posturi nou înființate de 

pompier și respectiv inspactor de specialitate , grad profesional I)  

2. se înființează Direcția Tehnică   cu următoarea structură : 

- director executiv – funcție publică de conducere  ocupată,  

- director executiv adjunct – funcție publică de conducere ocupată ,  

- Serviciul investitii în infrastructură având o componență de 9 funcții publice  

ocupate din care 1 post – sef serviciu și 8 posturi ocupate – funcții publice de 

execuție,  

- Serviciul proiectare – structură nou înființată prin reorganizarea Biroului  

proiectare   având în componență: 

 1 post ocupat de șef serviciu –funcție publică de conducere ocupată  

de doamna Mircea Iuliana Cristina care este reîncadrată în conformitate  cu  

respectarea prevederilor art. 100 alin.(1) lit. b) și alin.(2) din Legea nr.188/1999 în 

condițiile în care se schimbă denumirea funcției fără modificarea în proporție de peste 

50% a atribuțiilor aferente funcției publice   

 8 funcții publice  de execuție din care 5 ocupate și 3 funcții publice  

noi înființate ( 1 post inspector /asistent, 1 post consilier/ principal, 1 post consilier/ 

superior ) 

- Compartimentul urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor  având  

o componență de 2 funcții publice de execuție ocupate . 

- Compartimentul parteneriate având o componență de 3 posturi ocupate – 

funcții publice de execuție, 

 Arhitect Șef  
3. La Serviciul  planificare teritoriu, urbanism și cadastru  se înființează 1 (un )  

Post vacant – funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior  

rezultând  o structură  cu  15 posturi – funcții publice din care 1 post ocupat de șef 

serviciu și 14 posturi de execuție  din care 13 ocupate și 1 post vacant de consilier / 

superior .   

         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 

 

 





CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                                         A P R O B A T,  

                                                                                                            PREȘEDINTE  

                                                                                              BOGDAN ANDREI TOADER  

    

 

 

 

SITUATIA POSTURILOR (FUNCȚIILOR )  

Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova și pentru entitățile publice 

subordonate și aflate sub incidența prevederilor OUG 63/2010 

 luna ianuarie 2018   

Nr. 

crt.  

DENUMIREA INSTITUTIEI Posturi 

aprobate  

(inclusiv 3 

funcții  

demnitate 

publică ) 

Posturi 

ocupate  

Posturi 

vacante  

OBS. 

 

1. CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 

( aparatul de specialitate ) 
245 225 20 - 

2. MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI 

ARHEOLOGIE PRAHOVA 
137 133 4 - 

3. MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA “ 

ION IONESCU QUINTUS” 
34 32 2 - 

4. MUZEUL JUDETEAN DE ȘTIINȚELE NATURII 

PRAHOVA 
100 97 3  

5. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “NICOLAE  IORGA” 

PLOIESTI 
70 70 0 - 

6. CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA 

PRAHOVA 
50 47 3  

7. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ  DE PROTECȚIA 

PLANTELOR SI DE INTREȚINERE A 

DRUMURILOR JUDEȚENE PRAHOVA 

59 58 1 - 

9. SERVICIUL PUBLIC SALVAMONT PRAHOVA 18 18 0 - 

 TOTAL PARȚIAL  713 682 31 716* 

10. DIRECTIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENTĂ  A 

PERSOANELOR 

PRAHOVA 

42 31 11   54* 

11. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ PRAHOVA 162 155 7  162* 

 TOTAL  917 868 49 932** 

 ( 716*- nr.maxim de posturi admis de O.U.G. 63/2010 exclusiv nr. de posturi pentru pază și 

evidență persoane care au ca și criteriu de stabilire numărul de populație 699 + 10 posturi participare 

la implementare proiecte cu finantare nerambursabila + 7 posturi înființate - indicator de rezultat 

pentru proiect implementat ) 

( 932** max. admis de O.U.G. 63/2010 pentru U.A.T. - județul Prahova  inclusiv  nr. de posturi 

pentru pază și evidență persoane) 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,  

              ION ELENA  

 

 



 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                      A N E X A nr.2  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                  La Hotărârea nr………. 

                                                                                                             Din …………………… 

 

STAT  DE  FUNCŢII  AL  APARATULUI  DE SPECIALITATE  AL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA 

 

 

Denumire funcţie /grad 

profesional/treaptă 

profesională 

 

Nivel 

studii 

 Categorie funcţie publică Personal contractual 

Conducere  Execuţie Conducere  Execuţie 

Total general 

din care: 

242 26 173 3 40 

Secretar  al judetului-

gradul II 

S 1    

Arhitect sef-gradul II  S 1    

Director  executiv - 

gradul II  

S 6    

Director executiv 

adjunct-gradul II  

S 5    

Sef serviciu-gradul II  S 12    

Sef birou-gradul II S 1    

Administrator public 

 

S   1  

Sef serviciu-gradul II  S   1  

Sef birou-gradul II  S   1  

Consilier, inspector, 

consilier juridic, 

auditor din care : 

S  164   

gr. prof. superior   143 

 

  

gr. prof.principal   8   

gr. prof. asistent   9   

gr. debutant    4   

din care : 

 

Consilier 

din care : 

S 

 
 136   

gr. prof. superior    129   

gr. prof.principal 

 

   

7 

  

Inspector 

din care : 

S 

 
 13   

gr. prof. asistent/    9 

 

  

gr. prof.  debutant /    4   

Consilier juridic 

din care : 

S  9   

 



gr. prof. superior/    8   

gr. prof. principal /    1   

Auditor 

din care : 

S  6 

 

  

gr. prof. superior/    6   

Referent de specialitate 
din care : 

SSD  2   

gr. prof. superior/    2   

Referent 
din care : 

M  7   

gr. prof. superior/    7   

Inspector  de 

specialitate/ gradul IA / 
(personal contractual) 

S    6 

Inspector  de 

specialitate/ gradul I / 
(personal contractual) 

S    3 

Inspector  de 

specialitate/ gradul II / 
(personal contractual) 

    1 

Referent / treapta  IA/ 
(personal contractual) 

M    1 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

- Consilieri  

S 

 

 

 

   3 

 

 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

- Referent, 

M 

 

 

   1 

Personal  de intretinere 

si deservire 

M    25 
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