ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Prahova
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.25.170/ 11 noiembrie 2019 al președintelui
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.25.172/11 noiembrie 2019 al Serviciului
resurse umane prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova;
- Prevederile art. 31 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile art. 409 alin.(3) lit.a) și lit.b) și prevederile art.478 din Cap.IV și
respectiv Cap. VI al părții a VI a din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. c), precum și ale
art.182 și art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 (1). Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Prahova.
(2). Statul de funcţii modificat conform prevederilor alin.(1) este cuprins în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentele de
specialitate ale Consiliului Judeţean Prahova.
Art.3 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
HERMINA ADI BÎGIU

Ploieşti, 18 noiembrie 2019
Nr. 152

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 25.172/Dosar IB/3 / 11 noiembrie 2019
RAPORT
la proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
În conformitate cu prevederile art. 409 alin.(3) lit.a) și lit.b) și prevederile art.
478 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 31
din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, se propune modificarea statului de
funcții pentru aparatul de specialitate, cu menținerea în numărul total aprobat de 247
posturi/funcții, astfel:
- transformare de post ocupat,
1 post – funcţie publică de execuţie de inspector , clasa I, grad profesional
asistent, în 1 post - funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad
profesional principal ,
Centralizat, în cadrul aparatului de specialitate, numărul rezultat de funcții
publice de execuție de clasa I, grad profesional principal este 9 ( consilier/principal-3,
consilier juridic/principal-2, consilier achiziții publice / principal – 1, inspector /
principal - 3).
Titularul postului a fost declarat admis la examenul de promovare în grad
profesional organizat în luna noiembrie 2019 în cadrul Consiliului Judeţean Prahova
(conform Procesului - verbal anexat).
Pentru salariatul promovat se completează fişa de post cu atribuţii de complexitate
sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în activitatea desfăşurată.
- transformare de post vacant ,
- 1 post – funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Compartimentului disciplină, control în construcții și autorizare din
subordinea Arhitectului Șef, în 1 post – funcție publică de execuție de inspector, clasa I,
grad profesional asistent .
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de cheltuieli de
personal aprobat pentru anul 2019.
Șef serviciu
ION ELENA

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.25.170/11 noiembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit. c) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completăriel ulterioare „ 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”
Cu respectarea prevederilor art. 409 alin.(3) lit.a) și lit.b) și ale art. 478 din
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 31 din Legea
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, se consideră oportună modificarea statului de
funcţii cu menținerea în numărul total aprobat de 247 posturi/funcții: 3 funcții de
demnitate publică, 1 funcție de administrator public, 4 posturi cabinet președinte, 1
post – cabinet vicepreședinte, 1 post cabinet vicepreședinte și 237 de posturi aparatul
de specialitate ( din care : 196 posturi – funcții publice ( funcția de secretar general
județ și 25 de conducere și 170 de execuție ) și 41 de posturi de natură contractuală (
2 funcții de conducere, 12 funcții de execuție de specialitate și 27 posturi personal
de întreținere ) , astfel:
1 post ocupat – funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad
profesional asistent se transformă în 1 post ocupat - funcţie publică de execuţie
de inspector, clasa I , grad profesional principal.
Centralizat, a rezultat un număr de funcții publice de execuție de clasa I, grad
profesional principal de 9 ( consilier/principal-3, consilier juridic/principal-2, consilier
achiziții publice / principal – 1, inspector / principal - 3).
- 1 post vacant – funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional
superior din cadrul Compartimentului disciplină, control în construcții și autorizare din
subordinea Arhitectului Șef, se transformă în 1 post vacant – funcție publică de
execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent .
În baza celor mai sus menţionate, se supune spre aprobare prezentul proiect de
hotărâre .
PREŞEDINTE,
TOADER BOGDAN ANDREI

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA
La hotărârea nr...........
Din data de …………

STAT DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA
Categorie funcţie publică
Denumire funcţie/grad
profesional/treaptă
profesională
Secretar general al
județului - gradul II
Arhitect şef –
gradul II
Director executiv –
gradul II
Director executiv adjunct
– gradul II
Şef serviciu - gradul II
Şef birou - gradul II
Şef serviciu - gradul II
Şef birou - gradul II
Consilier, consilier
achiziții publice,
inspector, consilier
juridic, auditor din care :
gr. prof. superior
gr. prof. principal
gr. prof. asistent
gr. debutant

Nivel
studii

Conducere

S

1

S

1

S

6

S

4

S
S
S
S

11
3

Execuţie

Conducere

1
1

S

163

144
9
9
1
din care:

Consilier
din care:
gr. prof. superior
gr. prof. principal
Consilier achiziții publice
din care :
gr. superior
gr.principal
gr.asistent
Inspector
din care:
gr.prof. superior

Personal contractual

S

122

S

119
3
13

S

11
1
1
13
1

Execuţie

gr.prof. principal
gr. prof. asistent
gr. prof. debutant
Consilier juridic
din care:
gr. prof. superior
gr. prof. principal
Auditor
din care:
gr. prof. superior
Referent de specialitate
din care:
gr. prof. superior
Referent
din care:
gr. prof. superior
Inspector de specialitate/
gradul IA/
( personal contractual )
Inspector de specialitate/
gradul I/
(personal contractual )
Referent/ treapta IA
(personal contractual )
Personal de întreţinere şi
deservire
Total posturi aparat de
specialitate al C.J.PH. :
Administrator public
-1 funcție
Cabinetul Preşedintelui
Personal contractual
Consilier
Cabinetul Vicepreşedinte
Personal contractual
Consilier
Cabinetul Vicepreşedinte
Personal contractual
Consilier
Total general
posturi/funcții –
cf.OUG.63/2010

S

3
8
1
9

S

7
2
6

SSD

6
2

M

2
5
5

S

7

S

4

M

1

M

27

237

26

170

S

2

39

1

S

4

S

1

S

1

244

26

170

3

45

