
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Prahova

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul 
nr.2.152/ 04 februarie 2015 al Serviciului resurse umane prin care se propune 
modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Prahova;
Prevederile art. 107 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarului public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 
din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice;
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 statului de funcţii pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova.
(2) Statul de funcţii modificat conform prevederilor alin.(1) este cuprins în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistență 
Socială şi Protecţia Copilului Prahova.

PRESEDINTE,
MIRCEA COSMA

Contrasemnează,
SECRETAR 

MIHAIL PAVEL

Ploieşti 13 feb 2015
Nr.017



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii

pentru Direcţia Generală de Asistentă 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 si regulamentul de organizare si funcţionare ale 
instituţiilor si serviciilor publice de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și 
regiilor autonome de interes judeţean.” 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova propune 
modificarea statului de funcții, cu încadrarea în numărul total de 1924 de posturi din 
care 64 posturi de conducere si 1860 posturi de execuţie și cu respectarea fondului de 
salarii aprobat pentru anul 2015.

Văzând referatul nr. IA 3526 RU / 03 februarie 2015 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se propune modificarea statului de funcţii prin 
transformarea a 4 posturi vacante – funcții publice de execuție . 
În baza propunerilor făcute de Direcţia Generală de Asistentă Sociala si Protecţia 
Copilului Prahova, supun spre aprobare proiectul de hotărâre.

PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 2.152 / 04 februarie 2015 

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii

pentru Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

Văzând referatul nr. IA 3526 RU / 03 februarie 2015 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum și prevederile art. 107 alin.(2) lit. b) din 
Legea nr. 188/1999 Statutul functionarului public, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare se propune modificarea statului de funcţii ca urmarea 
tansformării a 4 posturi - funcții publice vacante, astfel:

1 post vacant de consilier juridic I, gradul profesional asistent, clasa
salarizare de baza 34 în post vacant de consilier juridic , gradul profesional debutant, 
clasa salarizare de baza 24 ;
1 post vacant de consilier I, gradul profesional asistent, clasa salarizare 
de baza 34 în post vacant de consilier I, gradul profesional debutant , clasa salarizare de 
baza 24 ;
1 post vacant de inspector I, gradul profesional principal, clasa 
salarizare de baza 39 în post vacant de consilier juridic I, debutant, clasa salarizare de 
baza 24.
1 post vacant de consilier I, gradul profesional principal clasa 
salarizare baza 39 în post vacant de consilier I, gradul profesional debutant, clasa 
salarizare baza 24;

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA



ROMÂNIA                                                                                             A N E X A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

STAT DE FUNCȚII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

PRAHOVA

Denumire functie/grad 
profesional/clasa 
salarizare baza

Clasa 
(nivel 
studii)

Categorie functie publica Personal 
contractual

Inalt 
functionar 
public

Conducere Executie

Total general
din care:

- - 20 129 1775

Director executiv
Grad II, Clasa 80

I - 1 - -

Director executiv 
adjunct
Grad II, Clasa 78

I - 2 - -

Sef serviciu
Grad II, Clasa 76

I - 11 - -

Sef birou
Grad II, Clasa 74

I - 6 - -

Consilier, 
inspector, consilier 
juridic,
din care :
- gr.superior clasa 50

- gr.principal clasa 39

- gr.asistent clasa 34

- gr. debutant clasa 24

I - - 113

66

25

10

12

-

Consilier

- gr. superior clasa 50

- gr. principal clasa 39

- gr. asistent clasa 34

- gr. debutant clasa 24

I - - 94

56

18

10

10

Consilier juridic 

- gr. superior clasa 50

- gr. principal clasa 39

- gr.asistent clasa 34

I - - 12

6

4

0



- gr. debutant clasa 24 2

Inspector

- gr. superior clasa 50

- gr. principal clasa 39

I - - 7

4

3

Auditor

- gr. superior clasa 55

- gr. principal clasa 42

I - - 2

1

1

Referent

- gr. superior clasa 23

- gr. principal clasa 19

- gr. asistent clasa 15

III 14

13

0

1

Personal 
Contractual
functie de conducere
- functie de executie 

- - - - 1775

44
1731

Aparat propriu al 
DGASPC

- functie de conducere 
- functie de executie

408,5

-
408,5

Institutii de asistenta
sociala –adulti
functie de conducere 
- functie de executie

838

22
816

Centre de plasament si 
complexe de servicii -
copii
functii de conducere 
- functii de executie

528.5

22
506.5


