
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA                        

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 ianuarie 2019  a Consiliului 

Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale “ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat 

(funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea acestuia, pentru anul 2019 
 

 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 18.231/ 20 august 2019 al domnului președinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi  Raportul  nr. 18.232/20 august  2019  al Serviciului 

resurse umane prin care se propune modificarea și completarea  Hotărârii  nr.7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate pentru 

personalul   angajat   (funcționarii   publici   și   personalul   contractual)   în   cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019 ; 

Prevederile  Hotărârii nr. /  2019  a  Consiliului  Județean  Prahova 

privind  modificarea  organigramei  şi  a statului  de  funcţii  pentru  aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova, 

Prevederile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

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

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, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

În temeiul prevederilor art. 173  alin. (1) lit. a), precum și ale  art.182 alin.(1) 

și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre : 
 

 

Art.1  Se modifică și se completează prevederile  art.1 alin.(4) și prevederile 

art.2 alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30 ianuarie 2019  a Consiliului Județean Prahova 

privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“  Administrație”  utilizate  pentru   personalul   angajat   (funcționarii 

publici și personalul contractual ) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 



Județean  Prahova  și  în  cadrul  instituțiilor  și  serviciilor  publice  din  subordinea 

acestuia, pentru anul 2019, după cum urmează : 
 

 

(1) În  cuprinsul  Anexei nr. I/a1 prevăzută la art.1 alin.(4) din Hotărârea 

nr.7/30  ianuarie  2019  a    Consiliului  Județean  Prahova    la  nr.  crt.1  denumirea 

funcției publice de conducere de secretar județ/ II se înlocuiește cu denumirea de 

funcție publică de conducere  de  s ecret ar gen eral  al  ju dețu lui  /II  . 
 

(2) În   cuprinsul   Anexei    nr. I/a2   prevăzută   la art.1 alin.(4) din Hotărârea 

nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile publice de execuție 

de  la nr. crt.2   se completează cu funcția  publică de execuție de  con si li er  ach 

iziț ii  publice. 
 

(3) În  cuprinsul  Anexei    nr. II/a2  prevăzută  la art.2 alin.(4) din Hotărârea 

nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile publice de execuție 

de  la nr. crt.2   se completează cu funcția  publică de execuție de  con si li er  ach 

iziț ii  publice. 
 

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii  nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului 

Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale“Administrație”utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual ) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019, modificată și completată de Hotărârea nr.93/2019 a 

Consiliului Județean Prahova  rămân nemodificate. 
 

 

Art.3   Prevederile   prezentei hotărâri   vor fi   duse la îndeplinire de Serviciul 

resurse umane  şi  Direcţia Economică  din cadrul  aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean   Prahova,   precum   și de : Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană  de Pază Prahova, 

Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene 

Prahova,  Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova,   Serviciul  Public 

Județean Salvamont Prahova și Club Sportiv “Activ Prahova – Ploiești ”. 

 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 august 2019  

Nr. 110 

 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR, 

HERMINA ADI  BÎGIU 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 18.231/20 august  2019  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 ianuarie 

2019  a  Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru 

personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019 

 

     Pentru personalul funcționarii publici și  personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale «Administraţie», din instituţiile publice de interes judeţean din 

subordinea consiliilor județene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului judeţean, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     În luna  ianuarie 2019, prin Hotărârea nr.7/2019 a Consiliului Județean 

Prahova  au fost aprobate salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019. 

              În conformitate cu aplicarea prevederilor  art. 610 alin.(1) și alin.(2) și art. 

611 alin.(1) și alin.(2)  și ale art.629 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, statul de funcții al aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova se  modifică, fapt  ce impune  

modificarea și completarea  grilelor de funcții cuprinse în Hotărârea  nr.7/30 

ianuarie 2019  a  Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru 

personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019  astfel,  în  cuprinsul : 

 

-  Anexei  nr. I/a1 prevăzută  la art.1 alin.(4) din Hotărârea   

nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova  la nr. crt.1 denumirea de 

secretar județ/ II se înlocuiește cu denumirea de secretar general al județului /II .   



             -  Anexei   nr. I/a2  prevăzută  la art.1 alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30 

ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile prevăzute la nr. crt.2   se 

completează cu funcția de consilier achiziții publice. 

 

-  Anexei   nr. II/a2  prevăzută  la art.2 alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30  

ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile prevăzute la nr. crt.2   se 

completează cu funcția de consilier achiziții publice. 

 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun  spre aprobare proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN   

SERVICIUL RESURSE UMANE                                                               

Nr. 18.232 /  Dosar  I/B/3/ 20 august 2019    

 

 

 

R A P O R T 

la  proiectul de  hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova  privind  aprobarea  salariilor de bază  

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  “ Administrație ” utilizate  

pentru  personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul   

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul  2019 

 

 

               În conformitate cu prevederile art.173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.b) și c) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ „ 

Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean” 

     Pentru personalul funcționarii publici și  personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale «Administraţie», din instituţiile publice de interes judeţean din 

subordinea consiliilor județene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului judeţean, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

     În luna  ianuarie 2019, prin Hotărârea nr.7/2019 a Consiliului Județean 

Prahova  au fost aprobate salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019. 

               Prin  aplicarea prevederilor  art. 610 alin.(1) și alin.(2) și art. 611 alin.(1) și 

alin.(2)  și ale art.629 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova suportă  modificări  și se propune  completarea  grilelor de funcții 

cuprinse în anexele de la  Hotărârea  nr.7/30 ianuarie 2019  a  Consiliului Județean 



Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual ) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019,   astfel : 

 

- pentru  Anexa  nr. I/a1 prevăzută  la art.1 alin.(4) din Hotărârea   

nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova  la nr. crt.1 denumirea de 

secretar județ/ II se înlocuiește cu denumirea de secretar general al județului /II .   

             -  pentru anexa   nr. I/a2  prevăzută  la art.1 alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30 

ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile prevăzute la nr. crt.2   se 

completează cu funcția de consilier achiziții publice. 

-  pentru anexa   nr. II/a2  prevăzută  la art.2 alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30  

ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova, funcțiile prevăzute la nr. crt.2   se 

completează cu funcția de consilier achiziții publice. 

 

 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


