
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                             

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN       

 

                                                                                       

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  

aparatului  de  specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a   funcţiilor 

publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Prahova pentru anul 2016  

 

 

 Având în vedere: 

    - Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al 

Consiliului Judeţean Prahova, precum  şi Raportul nr. 23687/09 decembrie 2015 al  

Serviciului  resurse umane privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din cadrul aparatului  de  specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a 

funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Prahova pentru anul 2016; 

  - Prevederile art.23 alin.(2) lit. b) și alin.(3) si (4) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art.11,12 și 13 din Ordinul 7660/2006 privind aprobarea 

instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;  

         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 adopta prezenta hotărâre: 

 

Art.1  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Prahova, pentru anul 2016, conform anexei  nr. 

1 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  Direcţiei 

Generale de Asistenţă  Socială  și Protecţia Copilului Prahova, pentru anul 2016, 

conform anexei  nr. 2 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

Art.3  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor  Prahova, pentru anul 2016, conform anexei  

nr. 3 care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

 

 



Art.4  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei 

Judeţene de Pază Prahova, pentru anul 2016, conform anexei  nr. 4 care face parte 

integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

Art.5  Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei 

Agricole Judeţene Prahova, pentru anul 2016, conform anexei  nr. 5 care face parte 

integrantă  din prezenta hotărâre. 

 

Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Economică, Serviciul  

resurse  umane  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Prahova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, 

Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor  Prahova, Direcţia Judeţeană de Pază 

Prahova şi Camera Agricolă Judeţeană  Prahova. 

 

 

                                                                PREŞEDINTE, 

                                                              MIRCEA COSMA  

 

 

                                                                                      Contrasemnează, 

                                                                                                    SECRETAR   

                                                                                         MIHAIL  PAVEL 

 

 

Ploieşti,  16 dec 2015 

 Nr.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.             /       

 

 
 

 

R  A   P  O  R  T 

 la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul  aparatului  de  specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a 

funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Prahova,   

 pentru anul 2016 

 

 

               Văzând prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

„Consiliul judeţean  ca autoritate deliberativa a administraţiei publice locale 

aprobă, regulamentul de organizare și funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare și funcţionare ale 

aparatului de specialitate, precum și ale instituţiilor și serviciilor publice de interes 

judeţean și ale societăţilor comerciale și regiilor autonome de interes judeţean.” 

              În conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) lit. b) și alin.(3) si (4) din 

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

modificările şi completările ulterioare,  prevederile art.11, 12 și 13 din Ordinul 

7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice, se precizează “planul de ocupare a funcţiilor publice se 

elaborează anual, cu consultarea sindicatelor de către preşedintele consiliului 

judeţean, se întocmeşte centralizat pe fiecare ordonator principal de credite şi 

fiecare instituţie din subordonarea acesteia sau finanţată din bugetul său şi se 

aprobă prin hotărâre de consiliul judeţean”. 
                  În anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 

Prahova se propune : 

  -   menţinerea  aceluiaşi  număr de posturi – funcţii publice aprobate pentru anul 

2015 (un total de 190 posturi - funcţii publice din care  27 funcţii publice de 

conducere şi 163  funcţii publice de  execuţie );  

   -     ocuparea celor 7 posturi – funcții publice de conducere vacante se va face 

prin concurs de recrutare pentru 2 posturi și prin concurs de promovare pentru 5 

posturi;  

- ocuparea  celor 9 posturi - funcţii  publice de execuție vacante se face prin 

concurs de recrutare.  

     Funcţionarii publici, în baza rezultatelor obţinute în urma evaluării activităţii 

profesionale pot beneficia de evoluţie şi dezvoltare în carieră.  



        În  anul  2016  -  6 funcţionari publici de execuţie pot beneficia  de promovare  

în  grad profesional, prin  transformarea propriului post, în baza rezultatelor 

obţinute în urma evaluării activităţii profesionale. 

 

               În conformitate cu Hotărârea nr.98/24 august 2015 a Consiliului Judeţean 

Prahova privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi 

Protecţia Copilului  este  prevăzut un număr de 149  de funcţii publice  din care 20 

de conducere şi 129 de execuţie.  

 Văzând scrisoarea nr. IA 35072RU / 02 decembrie 2015 a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova se propune  pentru 

anul 2016  menţinerea în acelaşi număr de posturi aprobate, respectiv din cele 149 

de funcţii publice prevăzute 123 sunt ocupate şi 26 funcţii publice sunt vacante.  

 În cadrul instituţiei se va organiza concurs/examen pentru 13 funcţionarii 

publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare 

pentru  promovare în  grad profesional. Ocuparea funcţiilor publice de conducere 

vacante  de director executiv adjunct și șef serviciu se va face prin examen/concurs 

de promovare, iar pentru postul de șef birou prin concurs de recrutare. 

 

         Văzând scrisoarea nr. D 4687/27 noiembrie 2015 a Direcţiei  Judeţene  de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova, se  propune  pentru anul 2016  menţinerea 

aceluiaşi număr de posturi – funcţii publice aprobate prin statul de funcţii, 

respectiv  un  post funcție publică de conducere şi 7 posturi funcții publice de 

execuţie.  

 În cursul anului 2016 se propune angajarea prin concurs de recrutare pe 

funcția publică vacantă de inspector, grad profesional principal. 

 

       Văzând scrisoarea nr.3498/08 decembrie 2015 a   Direcţiei  Judeţene  de Pază 

Prahova, se  propune  pentru anul 2016 menţinerea aceluiaşi  număr de posturi – 

funcţii publice aprobate prin statul de funcţii, respectiv 4 – funcţii de conducere şi 

21 funcţii de execuţie. Ocuparea celor 6 posturi vacante funcții publice de execuție 

se face prin concurs de recrutare.  

Instituţia va organiza examen de promovare în  grad profesional superior, 

pentru un funcţionar  public  de execuţie care îndeplinește condiţiile de prevăzute 

de legislaţia în vigoare. 

 

         Văzând scrisoarea nr.1095/ 24 noiembrie 2015 a  Camerei Agricole Judeţene 

Prahova se propune pentru anul  2016  un  număr de  22 de  posturi – funcţii 

publice,  respectiv 2 funcţii publice de conducere şi 20 funcţii publice de execuţie.  

Instituţia  va organiza examen de promovare în grad profesional pentru 4   

funcţionari publici de execuţie care îndeplinesc condiţiile de dezvoltare  şi 

promovare în carieră, iar cele 4 posturi vacante funcţii publice de execuţie – 

consilier vor fi ocupate prin recrutare. 

 

            Apreciem ca propunerea privind  Planul  de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul  aparatului  de specialitate  al Consiliului Judeţean Prahova,  a funcţiilor 



publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului 

Prahova,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenta a 

Persoanelor Prahova,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Pază 

Prahova şi din cadrul Camerei Agricole Judeţene Prahova, pentru anul 2016, 

asigură buna desfăşurare a activităţii  acestor instituţii.  

      Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

                                   ŞEF SERVICIU, 

                             CHIRIŢĂ STELIANA  

 

                                                                                                               AVIZAT, 

                                                                                      Sindicatul Liber si 

Independent  

                                                                                           Consiliul Judeţean 

Prahova                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                 Lider Zidărescu Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a   

funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean    

                                                 Prahova, pentru anul 2016 

 

                       În conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) lit. b) si alin.(3) si (4) 

din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare,  prevederile art.11, 12 si 13 din Ordinul 

7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 

a funcţiilor publice, se precizează “planul de ocupare a funcţiilor publice se 

elaborează anual, cu consultarea sindicatelor de către preşedintele consiliului 

judeţean, se întocmeşte centralizat pe fiecare ordonator principal de credite şi 

fiecare instituţie din subordonarea acesteia sau finanţată din bugetul său şi se 

aproba prin hotărâre de consiliul judeţean”. 

                    În anul 2016 se propune un plan de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul  aparatului  de  specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a funcţiilor 

publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Prahova,  

având la bază următoarele măsuri :  

  -  menţinerea  în  numărul  de posturi funcţii publice aprobate şi avizate,   

  -  posturile funcţii publice vacante să se ocupe prin promovare și recrutare, 

  - funcţionarii publici, în baza rezultatelor obţinute în urma evaluării activităţii 

profesionale  să  poată  beneficia de evoluţie şi dezvoltare în carieră  şi promovare  

în grad profesional prin transformarea propriului post. 

 

            În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare  Planul  de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean 

Prahova,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala și 

Protecţia Copilului Prahova, a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de 

Evidenta a Persoanelor Prahova,  a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene 

de Pază Prahova şi din cadrul Camerei Agricole Judeţene Prahova,  pentru anul 

2016. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 

 



ROMÂNIA                    Anexa nr.1 

 La Hotărârea……… 

Din data de ………. 

JUDEŢUL PRAHOVA      

CONSILIUL JUDEŢEAN   C.U.I. 2842889      

     PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 

DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL  CONSILIULUI  JUDETEAN PRAHOVA  

Funcţia publică 

Nr. 

maxim 

de 

funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcţii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim 

de 

funcţii 

publice 

înfiinţate 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

reorganizate 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

promovare 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

promovare 

rapida 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

recrutare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

secretar al judeţului gradul II 1 1             

director general gradul II  1 0 1     1     

director executiv în cadrul aparatului de specialitate 

al autorităţilor administraţiei publice locale gradul 

II 

6 4 2     1   1 

director executiv adjunct din cadrul aparatului de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice 

locale gradul II 

5 3 2     1   1 

şef serviciu gradul II 11 9 2     2     

şef birou gradul II 2 2             

funcţii publice de conducere specifice arhitect şef 

gradul II 
1 1             

Total categoria funcţionari publici de conducere 27 20 7     5   2 

auditor clasa I grad profesional superior 6 6             

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1             

consilier juridic clasa I grad profesional superior 7 6 1         1 

consilier clasa I grad profesional principal 13 12 1   3     1 

consilier clasa I grad profesional superior 121 115 6 3   3   6 

inspector clasa I grad profesional debutant 3 3     3       

inspector clasa I grad profesional asistent 1 1   3   3     

Total funcţii publice clasa I 152 145 8 6 6 6   8 

referent de specialitate clasa II gradul profesional 

superior 
1 1             

Total funcţii publice clasa II 1 1             

referent clasa III grad profesional superior 10 9 1         1 

Total funcţii publice clasa III 10 9 1         1 

Total funcţii publice execuţie 163 155 9 6 6 6   9 

Total funcţii publice 190 175 16 6 6 11   11 



 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA                                                                                                                             
   

Anexa nr. 2 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
   

La Hotărârea nr........................  

COD FISCAL - 9770267 
    

Din data de................................ 

      PLAN DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 
ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE  DIN ADMINISTRATIA  PUBLICA LOCALA 

 

         

Functia publica 

Nr.    
Maxim 
functii 
publice 

Nr. 
Functii 
publice 
ocupate 

Nr. 
Functii 
publice 
vacante 

Nr. 
Functii 
publice 

infiintate 

Nr.       
Functii 
publice 

reorganizate 

Nr.     
Functii 
publice 

promovare 

Nr. Functii 
publice 

promovare 
rapida 

Nr.      
Functii 
publice 

recrutare 

director executiv  1 1 0           

director executiv adjunct  2 1 1     1     

sef serviciu 11 10 1     1     

sef birou 6 5 1         1 

Total categoria functionari publici de conducere 20 17 3 0 0 2 0   

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 2 1 1   1       

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 0 0 0 1   1     

consilier juridic clasa I grad profesional principal 4 3 1   1       

consilier juridic clasa I grad profesional superior 6 6 0 1   1     

consilier clasa I grad profesional debutant 11 7 4   3       

consilier clasa I grad profesional asistent 11 3 8 3 1 3     

consilier clasa I grad profesional principal 16 15 1 1 5 1     

consilier clasa I grad profesional superior 56 48 8 5   5     

inspector clasa I grad profesional debutant 0 0 0           

inspector clasa I grad profesional asistent 0 0 0           

inspector clasa I grad profesional principal 3 3 0   2       

inspector clasa I grad profesional superior 4 4 0 2   2     

auditor clasa I grad profesional asistent 0 0 0   
   

  

auditor clasa I grad profesional principal 1 1 0           

auditor clasa I grad profesional superior 1 1 0           

Total functii publice clasa I 115 92 23 13 13 13 0 0 

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant 0 0 0           

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 0 0 0           

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 0 0 0           

referent de specialitate clasa II grad profesional superior 0 0 0           

Total functii publice clasa II 0 0 0       0 0 

referent clasa III grad profesional debutant 0 0 0         0 



referent clasa III grad profesional asistent 1 1 0         0 

referent clasa III grad profesional principal 0 0 0         0 

referent clasa III grad profesional superior 13 13 0         0 

Total functii publice clasa III 14 14 0 0 0 0 0 0 

Total functii publice executie 129 106 23 13 13 13 0 0 

Total functii publice 149 123 26 13 13 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

            

            

       

               

    



    

       

       

       

       

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA                                                                                                                                Anexa nr.3      Anexa nr.3               

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR                                                                                         La Hotărârea nr………    La Hotărârea nr………  

CUI 17101638                                                                                                                                                                          Din data de ………                                                 Din data de …………. 

        

         

                                                       PLAN DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ÎN ANUL 2016 

                     ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE  DIN ADMINISTRATIA  PUBLICA LOCALA 
 

Funcţia publică 

Nr. 

maxim 

de 

funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcţii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim 

de 

funcţii 

publice 

care vor 

fi 

înfiinţate 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. 

maxim 

de funcţii 

publice 

care vor 

fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

şef serviciu 1 1             

Total categoria funcţionari publici de 

conducere 
1 1             

consilier clasa I grad profesional 

superior 
5 5             

inspector clasa I grad profesional 

superior 
1 1             

inspector clasa I grad profesional 

principal 
1 0 1         1 

Total funcţii publice clasa I 7 7             

Total funcţii publice execuţie 7 7             

Total funcţii publice 8 7 1 0 0 0 0 1         



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                            Anexa 4 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                                                        La Hotărârea nr……… 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                   Din data de …………… 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE PAZA  

C.U.I  27295698 

 

                                                          PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2016 

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE  DIN ADMINISTRATIA  PUBLICA LOCALA 

 

 

Functia publica 

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice 

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

functii 

publice 

vacante 

Nr.maxim 

de functii 

publice 

care vor fi 

infiinţate 

Nr. maxim 

de functii 

publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr.maxim 

de functii 

publice 

care vor 

fi ocupate 

prin 

recrutare 

director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1             

sef serviciu 1 1             

sef birou 2 2                               

Total categoria functionari publici de conducere 4 4                      

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1  1        1 

consilier juridic clasa I grad profesional superior 1  1     1 

consilier clasa I grad profesional debutant 1  1     1 

consilier clasa I grad profesional asistent 1  1                  1 

consilier clasa I grad profesional principal 2 2            1     

consilier clasa I grad profesional superior 12 10 2 1  1   2 

Total functii publice clasa I 18 12 6 1 1 1   6 

referent clasa III grad profesional superior 3 3           

functii publice specifice clasa III               

Total functii publice clasa III 3 3 0 0 0 0   

Total functii publice executie 21 15 6 1 1 1  6 

Total functii publice 25 19 6 1 1 1  6 

 
 



         

         

ROMANIA       Anexa 5  

JUDETUL PRAHOVA       La Hotărârea nr……….. 

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA PRAHOVA       Din data de……………. 

CUI :11374787         

         

         

         

PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 
ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE  DIN ADMINISTRATIA  PUBLICA LOCALA 

 

Functia publica 

Nr. 
maxim 

de 
functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr.maxim 
de functii 
publice 
care vor 

fi 
infiinţate  

Nr. maxim 
de functii 
publice 
supuse 

reorganizării 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

  
           
       director executiv din cadrul serviciilor publice 

deconcentrate ale organelor de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale 1 1 0           

director executiv adjunct din cadrul serviciilor publice 
deconcentrate ale organelor de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale 1 1 0           

Total categoria functionari publici de conducere 2 2 0           

consilier clasa I grad profesional debutant 6 4 2   4     2 

consilier clasa I grad profesional asistent       4   4     

consilier clasa I grad profesional principal 1 1 0         0 

consilier clasa I grad profesional superior 13 11 2         2 

Total functii publice clasa I 20 16 4 4 4 4   4 

Total functii publice executie 20 16 4 4 4 4   4 

Total functii publice 22 18 4 4 4 4   4 

 
 
 
 
 



 


