
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, a

doamnei consilier județ ean Ludmila Sfîrloagă şi a domnilor consilieri judeţeni: Rareș
Dan Enescu, Adrian Manta , Constantin Negoi, Dănuț Marcel Cornea , precum şi
Raportul nr. 3.915 / 11 martie 2014 al Serviciului resurse umane prin care se propune
modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază
Prahova;

- Prevederile art. 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea
nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, precum şi 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) 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 și a statului de funcţii pentru Direcţia
Judeţeană de Pază Prahova .

(2). Organigrama și statul de funcţii modificate conform prevederilor alin.(1)
sunt cuprinse în anexele nr.1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de Pază
Prahova.

PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

Contrasemnează,
SECRETAR

MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 21 mar 2014
Nr.028



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a 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 a instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean.

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, scrisoarea nr. 41/18
februarie 2014 prin care Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova comunică Instituţiei
Prefectului - Judeţul Prahova populaţia stabilă a judeţului Prahova şi a unităţilor
administrativ teritoriale ale acestuia la data de 01 ianuarie 2013, precum şi scrisoarea nr.
2.860/05 martie 2014 prin care Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova comunică
Consiliului Judeţean Prahova numărul maxim de posturi aferent anului 2014, pentru
Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, acesta fiind de 160 posturi .

În consecinț ă se propune modificarea organigramei și a statului de funcţii prin
desfiinţarea unui post vacant de paznic și a unui post vacant de șofer - personal
contractual din cadrul Biroului Paza Obiective.

În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de
Pază Prahova .

PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA

Denumire comisie: Comisia pentru administratie publica locala, juridica,
apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a
libertatilor cetatenilor

Membri comisie:  Enescu Rareş Dan (presedinte)
 Sfîrloagă Ludmila (secretar)
 Negoi Constantin
 Manta Adrian
 Cornea Dănuț Marcel



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 3.915 / 11 martie 2014

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

Având în vedere referatul nr. 558 / 10 martie 2014 al Direcţiei Judeţene de
Pază Prahova, 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, scrisoarea nr. 41/18
februarie 2014 prin care Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova comunică Instituţiei
Prefectului - Judeţul Prahova populaţia stabilă a judeţului Prahova şi a unităţilor
administrativ teritoriale ale acestuia la data de 01 ianuarie 2013, precum şi scrisoarea nr.
2.860/05 martie 2014 prin care Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova comunică
Consiliului Judeţean Prahova numărul maxim de posturi aferent anului 2014, pentru
Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, acesta fiind de 160 posturi .

Se impune astfel, modificarea organigramei și a statului de funcţii prin
desfiinţarea unui post vacant de paznic și a unui post vacant de șofer - personal
contractual din cadrul Biroului Paza Obiective.

Numărul de funcţii publice, structura şi calitatea acestora se menţin
respectându-se prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Apreciem că propunerea privind modificarea organigramei și a statului de funcţii
pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova asigură buna desfăşurare a activităţii
acesteia şi se încadrează în fondul de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2014.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

ŞEF SERVICIU,
CHIRIŢĂ STELIANA





ROMÂNIA Anexa nr. 2
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEȚEAN

STAT DE FUNCŢII
Al Direcţiei Judeţene de Pază – Prahova

Denumire funcţie/grad
profesional, clasa de salarizare

Clasa
(nivel)
studii

Categoria
funcţie publică

Personal
contractual

Conducere Execuţie Conducere Execuţie

Total general
din care : 160 3 22 1 134

Director executiv, Grad II, clasa
80 S 1 - - -

Director executiv adjunct, Grad
II, clasa 78 S 1 - - -

Şef birou, Grad II, clasa 74 S 1 - - -
Consilier juridic
Gr. superior, clasa 50 I - 1 - -

Consilier juridic
Gr. Debutant, clasa 24 I - 1 - -

Consilier
Gr. Superior, clasa 50 I - 10 - -

Consilier
Gr. Principal, clasa 39 I - 5 - -

Consilier
Gr. Asistent, clasa 34 I - 1 - -

Referent
Gr. Superior, clasa 23 III - 3 - -

Referent
Gr. Asistent, clasa 15 III - 1 - -

Şef Birou, Grad II,
clasa 72 S - - 1 -

Inspector de specialitate, Grad
IA, clasa 48 S - - - 2

Inspector de specialitate, Grad I,
clasa 38 S - - - 2

Inspector de specialitate, Grad
II, clasa 33 S - - - 2

Şofer, clasa 12 M - - - 2
Paznic, clasa 12 M,G - - - 126
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