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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                       

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii pentru  

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  domnului  Toader  Bogdan  Andrei vicepreşedinte  al 

Consiliului Judeţean  Prahova, a doamnei consilier județean Ludmila Sfîrloagă și a 

domnilor consilieri județeni: Enescu Rareș Dan,  Adrian Manta şi Raportul nr. 18.405/06 

octombrie 2015  al Serviciului  resurse  umane,  prin care se propune modificarea statului 

de funcţii  pentru  Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor Prahova ; 

 -  Prevederile  din Legea – Cadru nr. 284/2010  privind  salarizarea unitară  a  

personalului plătit din fonduri publice, prevederile art. 63  şi prevederile art.107 din Legea 

nr.188/1999  privind  Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile din Hotărârea de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și  prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 

republicat,  cu modificările şi completările ulterioare . 

  - Prevederile din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual,  aprobat prin 

Dispozitia  Președintelui Consiliului județean Prahova nr. 458/17.12.2014,  precum şi 

avizul nr. 3559600/ 2015  al  Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti ; 

                 În temeiul prevederilor art.91 alin.2  lit.c)  şi  art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      

 

                    Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre: 

Art.1   (1).  Se aprobă modificarea statului de funcţii  pentru Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova. 

              (2). Statul de funcţii  pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova   

modificat  conform  prevederilor  alin. (1)  este  cuprins  în anexa  care face parte  

integrantă din prezenta hotărâre .     

Art.2   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Prahova.  

                                                    PREŞEDINTE, 

                                                 MIRCEA COSMA                                    

                                                                       Contrasemnează, 

                                                                                             SECRETAR                                                                                                                      

                                                                                          MIHAIL  PAVEL 

   

Ploieşti, 31 oct 2015 
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VICEPREŞEDINTE  

EXPUNERE DE MOTIVE  

la  proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia  Judeţeană  

de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

 

 Conform prevederilor art.9 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001,                 

actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, structura  organizatorică, 

statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare 

judeţene, se stabilesc prin hotărârea consiliilor judeţene cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.  

        Văzând  referatul nr. D 3793/05 octombrie 2015  al  Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova  se propune  modificarea statului de funcții cu încadrarea în 

numărul  total de  42   posturi din care 5  posturi de conducere si 37  posturi de execuţie și 

cu respectarea fondului de salarii  aprobat pentru anul 2015 , astfel:   

             -  ca urmare  a organizării  în luna  octombrie  2015   de  către  Direcţia  Judeţeană  de 

Evidenţă  a Persoanelor  Prahova  a examenelor   de promovare  în  grad/treaptă  profesională, 

2  funcţionari publici de execuţie  și respectiv 4 salariați - personal contractual  au  fost 

declaraţi admişi  și  posturile ocupate  de aceștia  se  transformă avându-se  în vedere gradul / 

treapta  superior/superioară  pentru  care au susținut examenul de promovare.       

          Totodată,  având în vedere complexitatea activității desfășurate în cadrul Direcției 

Județeane de Evidență a Persoanelor  Prahova  și   necesarul de specialiști pentru posturile 

vacante aflate în cadrul instituției,  se propune transformarea la gradul profesional debutant  a  

5 posturi vacante de natură contractuală .  

          În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  

modificarea  statului de funcţii pentru  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă a Persoanelor 

Prahova. 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 

TOADER BOGDAN ANDREI 

 

 

Denumire comisie:  Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor  

Membri comisie:   Sfîrloagă Ludmila  

 Enescu Rareş Dan 

 Negoi Constantin 

 Manta Adrian  

 Cornea Dănuț Marcel  
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SERVICIUL RESURSE UMANE  

       Nr. 18.405 / 06 octombrie 2015     
 

 

RAPORT 

la  proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia  Judeţeană  

de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

              

               Văzând  referatul nr. D 3793/05 octombrie 2015  al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Prahova  se propune  modificarea statului de funcții cu încadrarea în numărul  

total  de  42   posturi din care 5  posturi de conducere si 37  posturi de execuţie și cu 

respectarea fondului de salarii  aprobat pentru anul 2015 , astfel:    

 

-   transformarea  a  6  posturi ocupate a căror titulari au fost declarați 

admiși la examenele de promovare în grade / trepte  profesionale  organizate de instituție în  

luna octombrie   2015,  conform Proceselor -Verbale anexate.  

             

             - 1 post ocupat – funcţie publică de execuţie, clasa I, consilier, grad 

profesional principal, în 1  post  ocupat  funcţie publică de execuţie, clasa I , consilier , 

grad profesional superior ;  

             - 1 post ocupat – funcţie publică de execuţie, clasa I, inspector, grad 

profesional principal,  în   post  ocupat  funcţie publică de execuţie, clasa I,  inspector ,  

grad  profesional superior ; 

                -  3  posturi ocupate – personal contractual de execuție, inspector de 

specialitate,  studii superioare,  grad  profesional  II,  în 3  posturi ocupate – personal 

contractual de execuție, inspector de specialitate , studii superioare, grad profesional I . 

               -  1  post ocupat – personal contractual de execuție, referent, studii medii,  

treaptă profesională II,  în 1  post ocupat – personal contractual de execuție, referent , 

studii medii, treaptă profesională I . 

 

          Totodată, având în vedere complexitatea activității desfășurate în cadrul Direcției 

Județeane de Evidență a Persoanelor  Prahova  și   necesarul de specialiști pentru posturile 

vacante aflate în cadrul instituției,  se propune transformarea de posturi vacante,  astfel : 

-  1 post vacant de inspector de specialitate I – personal contractual, studii 

superioare, clasa de salarizare 38 de la Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor și 

Juridic – Compartimentul Juridic Resurse Umane Secretariat și Relații cu Publicul, în  

 

 1  post  vacant de inspector de specialitate debutant, clasa de salarizare 24 – personal 

contractual; 

-  2 posturi  vacante  de referent  IA - personal contractual, studii medii, clasa 

salarizare 21 de la Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor și Juridic – 



Compartimentul Evidență Informatizată a Persoanelor, în  2  posturi vacante de inspector 

de specialitate debutant, clasa de salarizare 24 – personal contractual; 

-   1 post  vacant  de  inspector de specialitate II – personal contractual, studii 

superioare, clasa de salarizare 33 de la Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor și 

Juridic – Compartimentul de Evidență Informatizată a Persoanelor în  1  post vacant de 

inspector de specialitate debutant, studii superioare, clasa de salarizare 24 – personal 

contractual; 

-  1 post vacant de inspector de specialitate I – personal contractual, studii 

superioare,  clasa de salarizare  38 de la Serviciul financiar contabilitate achiziţii publice şi 

administrativ  în 1  post vacant de inspector de specialitate debutant, clasa de salarizare 24 

– personal contractual. 

                 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de salarii aprobat 

pentru anul 2015 . 

 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

CHIRIȚĂ STELIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA       A n e x a  
                                                                                              . 

                                                   . 
 

STAT DE FUNCŢII  

AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  PRAHOVA 

 

 

Denumire funcţie 

 

 

Clasă 

(nivel 

de 

studii) 

Categorie 

Funcţie publică cu 

statut special 

 

Funcţie publică Personal 

contractual 

Condu-

cere 

Execu 

-ţie 

Condu-

cere 

Execu-

ţie 

Condu- 

cere  

Exe

cu-

ţie 

TOTAL GENERAL 

DIN CARE 

  

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

 

29 

Director grad II, clasa 78 S 1      

Referent grad IA  

Clasa 21 

(Agent poliţie) 

M  1     

Şef serviciu grad II, clasa 76 S   1    

Consilier grad superior clasa 

50 

I    5   

Inspector grad superior clasa 

50 

I    1   

Inspector grad principal 

clasa 39 

    1   

Şef serviciu grad II clasa 74 S     2  

Şef birou grad II  

clasa 72 

S     1  

Consilier juridic grad II 

clasa 33 

S      1 

Inspector de specialitate 

grad IA, clasa 48 

S      3 

Inspector de specialitate 

grad I, clasa 38 

S      7 

Inspector de specialitate 

grad II, clasa 33 

S      1 

Inspector de specialitate 

grad debutant, clasa 24 

S      7 

Referent grad IA  

Clasa 37 

SSD      1 

Referent grad IA  

Clasa 21 

M      6 

Referent grad I  

Clasa 17 

M      1 

Îngrijitor clasa 12       1 

Şofer I clasa 15       1 

 

 


