
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN    

   

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea statului de funcţii  

pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova  

 

 Având în vedere: 

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

Consiliului Judeţean Prahova,  precum şi  raportul   nr. 23.720 / 10 decembrie  2015  

al   Serviciului resurse umane prin care se propune  modificarea  statului de funcţii  

pentru  Direcţia Judeţeană de Pază Prahova ; 

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

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

(2) lit. a) și b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  precum și prevederile din 

Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și  completările  ulterioare;  

 

           În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) și 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 (1).  Se aprobă modificarea statului de funcţii  pentru  Direcţia Judeţeană de 

Pază Prahova . 

          (2).  Statul de funcţii modificat conform  prevederilor alin. (1)  este prevăzut în 

anexa  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre .     

  

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de Pază 

Prahova. 

 

                                                        PREŞEDINTE, 

                                                     MIRCEA COSMA                                                                  

                                                                                                

                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                         SECRETAR   

                                                                                                                      MIHAIL  PAVEL 

 Ploieşti, 16 dec 2015 

 Nr.171 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE   

 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre   privind modificarea  statului de funcţii  pentru  

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova  

 

     În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a), lit. d), alin. 2 lit. c) din 

Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Prahova, ca autoritate deliberativă a 

administraţiei  publice  locale,   aprobă,  la propunerea preşedintelui, organigrama, 

statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean. 

  Având  în vedere  referatul nr. 3.503/  08 decembrie  2015  al  Direcţiei  

Judeţene de Pază Prahova,   prevederile art. 63 şi prevederile  art. 107 alin. (2) lit. a) și 

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

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 128 din Hotărârea de Guvern 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, modificată şi completată, precum şi raportul final al Comisiei 

de concurs pentru  examenul  de  promovare în grad profesional organizat de Direcţia 

Judeţeană de Pază în luna  decembrie 2015,  se propune modificarea statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Pază prin 

transformarea  a  3 posturi -  funcții publice de execuție ocupate ( pentru  3 funcționari 

publici  de execuție,  care au fost declarați  admiși  la examenul de promovare în grad 

profesional),   precum și  prin desființare /înființare pentru 2 posturi vacante – funcții 

publice de execuție .  

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

privind modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia Judeţeană de Pază Prahova . 

 

VICEPREŞEDINTE, 

TOADER BOGDAN ANDREI 
 

 
 

   

 

  
 

 



 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.23.720 / 10  decembrie  2015    

  

 

R  A   P  O  R T 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia 

Judeţeană de Pază Prahova  

 

 

           Văzând prevederile art. 63 şi prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) și b) din 

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

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 128 din Hotărârea de Guvern 

nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, modificată şi completată cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 

1173/2008,  prevederile din Legea – Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, precum şi raportul final al Comisiei de concurs 

pentru examenul de promovare în grad profesional organizat de Direcţia Judeţeană de 

Pază în data de 02 - 04 decembrie 2015,  se propune modificarea statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Pază, după cum urmează: 

- se  transformă 2  posturi ocupate de consilier, funcţii publice de execuţie, 

clasa I, grad profesional principal, clasă de salarizare 39, în 2  posturi ocupate de 

consilier, funcţii publice de execuţie, clasa I, grad profesional superior, clasă de 

salarizare 50, pentru  2  funcţionari publici care au fost declarați admiși la examenul 

de promovare în grad profesional . 

-  se  transformă  1  post ocupat de consilier, funcţie publică de execuţie, clasa 

I, grad profesional asistent, clasă de salarizare 34, în 1  post ocupat de consilier, 

funcţie publică de execuţie, clasa I, grad profesional principal, clasă de salarizare 39, 

pentru  1 funcţionar public care a fost declarat admis la examenul de promovare în 

grad profesional . 

    În cadrul Biroului achiziții publice, juridic se propun următoarele modificări : 

-  se desființează  1  post vacant de consilier, funcție publică de execuție, clasa 

I, grad profesional principal, clasă de salarizare 39  și se  înființează 1  post vacant de 

consilier,  funcție publică de execuție, clasa I, grad profesional asistent, clasă de 

salarizare 34 ; 



- se desființează  1  post vacant de referent,  funcție publică de execuție, clasa 

III, grad profesional asistent, clasă de salarizare 15  și  se  înființează 1  post vacant de 

consilier,  funcție publică de execuție, clasa I, grad profesional debutant, clasă de 

salarizare 24. 

Numărul total aprobat de funcții publice se menține cu respectarea prevederilor 

art. 112 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

         Apreciem că propunerea privind modificarea statului de funcţii pentru  Direcţia 

Judeţeană  de Pază Prahova  asigură buna desfăşurare a activităţii acesteia şi se 

încadrează în fondul de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2015.   

  

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

CHIRIŢĂ STELIANA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                       A n e x a  

JUDEŢUL PRAHOVA                                                        La Hotărârea  nr. ______                      

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                din data de ________                                      

 
 

STAT DE FUNCŢII 

al Direcţiei Judeţene de Pază – Prahova 

 

 

 

Denumire funcţie/grad profesional, 

clasa de salarizare 

 

Clasa 

(nivel) 

studii 

 

Categoria  

 funcţie  publică 
Personal 

contractual 

 

Conducere 

 

Execuţie 

 

Conducere 

 

Execuţie 

Total general  

din care : 
164 4 21 1 138 

Director executiv, Grad II, clasa 80  S 1 - - - 

Șef serviciu, Grad II, clasa 76  

 
S 1 - - - 

 Şef birou, Grad II,       clasa 74 

(Monitorizare) 
S 1 - - - 

 Şef birou, Grad II,       clasa 74 

(Achiziții) 
S 1 - - - 

Consilier juridic  

Gr. superior, clasa 50 
I - 1 - - 

Consilier juridic  

Gr. Debutant, clasa 24 
I - 1 - - 

Consilier   

Gr. Superior, clasa 50  
I - 12 - - 

Consilier   

Gr. Principal, clasa 39  
I - 2 - - 

Consilier  

Gr. Asistent, clasa 34  
I - 1 - - 

Consilier 

Gr. Debutant, clasa 24  
I - 1 - - 

Referent 

Gr. Superior, clasa 23 
III - 3 - - 

Şef Birou, Grad II,  

clasa 72 
S - - 1 - 

Inspector  de specialitate, Grad IA, 

clasa 48 
S - - - 3 

Inspector  de specialitate, Grad I, 

clasa 38 
S - - - 1 

Inspector  de specialitate, Grad II, 

clasa 33 
S - - - 2 

Inspector  de specialitate, Debutant, 

clasa 24 
S - - - 1 

Şofer, clasa 12 M - - - 2 

Paznic, clasa 12 M,G - - - 129 

 


