
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru  

 Centrul Județean de Cultură Prahova  
 

   Având în vedere: 

                   Expunerea  de  motive  a domnului Toader Bogdan Andrei vicepreşedinte 

al  Consiliului Judeţean Prahova precum şi Raportul nr.19.745/22 octombrie  2015  al  

Serviciului resurse umane prin care se propune  modificarea  organigramei  și  a  

statului de funcţii pentru Centrul Județean de Cultură Prahova .  

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

personalului plătit din fonduri publice,  precum şi prevederile din Legea nr.53/2003 – 

Codul Muncii, republicat,  cu modificările şi completările ulterioare . 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi 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 organigramei și a  statului de funcţii pentru Centrul 

Județean de Cultură Prahova . 

            (2)  Organigrama și statul de funcţii  pentru Centrul Județean de Cultură 

Prahova,  modificate  conform  prevederilor alin.(1)   sunt  prevăzute  în anexa nr.1 și 

nr.2   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     

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

Județean de Cultură Prahova . 

 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA  COSMA 

                                                                                                                                                                                                                               

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                         SECRETAR , 

                                                                                           MIHAIL PAVEL 
 

 

 Ploieşti, 31 oct 2015 

 Nr.130 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL  RESURSE UMANE 

Nr. 19.745 / 22 octombrie   2015  
 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea organigramei și a  statului de funcţii 

pentru Centrul Județean de Cultură Prahova 

 

  

               

          Văzând  referatul nr. 1199/ 16 octombrie  2015   al  Centrului  Județean de 

Cultură   Prahova  se consideră oportună modificarea   organigramei și a statului de 

funcţii, după cum urmează: 

       -  se propune desființarea  unui post vacant de secretar,  nivel de studii medii, 

clasa de salarizare 15 din cadrul  Compartimentului contabilitate, resurse umane, 

secretariat și administrativ    și  se înființează   un  post vacant de  expert, gradul 

profesional II, nivel studii superioare, clasa de salarizare 38, necesar în cadrul 

Compartimentului  Școala populară de arte și meserii – catedre.    

                   

         Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că modificarea organigramei și a 

statului de funcţii pentru  Centrul  Județean de Cultură  Prahova  se încadrează în 

prevederile legale în vigoare  şi în limita fondului de cheltuieli  de personal  aprobat  

pentru anul 2015. 

 

        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

CHIRIŢĂ STELIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea organigramei și a  statului de funcţii 

pentru  Centrul Județean de Cultură 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  și serviciilor publice  de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și 

regiilor autonome de interes judeţean.” 

          Văzând  referatul nr. 1199/ 16 octombrie  2015   al  Centrului  Județean de 

Cultură   Prahova  se  propune  modificarea  organigramei și   a statului de funcţii  cu 

menținerea în numărul maxim de posturi  aprobate,   un număr de 45 de posturi (2 

funcții de conducere și 43 de funcții de execuție).  

        -  se propune desființarea  unui post vacant de secretar,  nivel de studii medii, 

clasa de salarizare 15  din cadrul  Compartimentului contabilitate, resurse umane, 

secretariat și administrativ    și  se înființează   un post vacant de  expert, gradul 

profesional  II, nivel studii superioare, clasa de salarizare 38, necesar în cadrul 

Compartimentului  Școala populară de arte și meserii – catedre.    

  

        
      Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 

 

 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 

TOADER  BOGDAN ANDREI 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA                              A n e x a  nr. 2 

                                                                                              

                                              STAT DE FUNCŢII 

AL  CENTRULUI  JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA 

 

Denumire funcţie / grad 

profesional / clasa de salarizare - 

baza 

Clasa 

( nivel 

studii) 

Personal contractual 
 

Conducere Execuţie 
 

Total general  

din care : 

45 2 43 

Manager / II - clasa de salarizare 62 

 

S 1 - 

Contabil şef / II – clasa de salarizare 

58 

S 1 

 

- 

Economist / II – clasa de salarizare 

33 

S - 1 

 

Referent de specialitate / I –clasa de 

salarizare 48 

S - 1 

 

Referent de specialitate / III – clasa 

de salarizare 33 

S - 2 

 

Referent / I – clasa de salarizare 44 S - 4 

 

Referent / I – clasa de salarizare 39 

 

SSD - 1 

Expert / I – clasa de salarizare 48 S - 8 

 

Expert / II –clasa de salarizare 38 S - 9 

 

Instructor / III – clasa de salarizare 

14 

M - 5 

 

Instructor / deb – clasa de salarizare 

8 

M - 10 

 

Casier  – clasa de salarizare 13  

 

M - 1 

Șofer /I  - clasa de salarizare 15  - - 1 

 

 

 


