
 

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN   

                                                                                                                                                      

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea organigramei,  a  statului de funcţii  și aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul  de specialitate al 

Consiliului Judeţean Prahova 

 

 Având în vedere: 

        -Expunerea de motive  a președintelui  Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul  

comun nr.24.569/ 30 octombrie  2018 al Serviciului resurse umane, al Direcției 

Juridic Contencios și Administrație Publică  și al Direcției Tehnice  prin care se 

propune modificarea  organigramei,  a statului de funcţii și aprobarea  regulamentului 

de organizare și funcțioanre  pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Prahova; 

      - Prevederile   art.99,  art.100,   art. 107 alin.(1) lit. a)  şi 112 alin.(1) din Legea  

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

completările ulterioare și  Legea – cadru nr.153/2017  privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice cu modificările și completărilor ulterioare,  

     - Prevederile  art.2  din Hotărârea  Consiliului Judeţean nr. 8/31 ianuarie 2018   și 

respectiv  prevederile din  Hotărârea  Consiliului Județean Prahova nr. 75/2018   

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Prahova ; 

     Avizul  nr. 56.668/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind  

funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova, 

înregistrat sub nr.26.611/21 noiembrie 2018; 

           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 organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova. 

           (2). Organigrama  şi  statul de funcţii modificate conform prevederilor alin.(1)   

sunt cuprinse  în anexele nr.1 şi nr.2  care fac  parte  integrantă din prezenta hotărâre.   

 

Art.2   Se  aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare  pentru  aparatul  de 

specialitate  al  Consiliului  Judeţean Prahova, prevăzut în anexa  nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

 



Art.3     Cu data aprobării prezentei hotărâri  și încetează aplicabilitatea prevederile 

art.2  și anexa nr.2  din Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova  nr. 15  din 26 

februarie 2016   privind   modificarea  statului  de funcţii şi aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale aparatului de  specialitate al  Consiliului Judeţean 

Prahova. 
 

 

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri se aplică   cu data aprobării,   cu excepția 

prevederilor  art. 1 care vor  intră în vigoare  la data la care  Serviciul resurse umane 

din cadrul aparatului   de specialitate al Consiliului Județean Prahova va finaliza 

procedurile legale privind personalul, dar nu mai târziu de 15  ianuarie 2019 . 
 

 

Art.5  Direcția Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică va  comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 

SECRETAR 

BÎGIU HERMINA ADI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 noiembrie 2018  

 Nr. 171 





JUDEŢUL PRAHOVA       ANEXĂ  nr. 2  

CONSILIUL JUDEŢEAN      La hotărârea nr ............  

          Din ............................... 

 

 

STAT  DE FUNCŢII AL APARATULUI  DE SPECIALITATE AL 

 CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA 

 

 
 

Denumire funcţie/grad 

profesional/treaptă 

profesională 

 

Nivel 

studii 

Categorie funcţie publică           Personal contractual 

 Conducere  Execuţie     Conducere     Execuţie 

Secretar al judeţului –  

gradul II 

S 1    

Arhitect şef –  

gradul II 

S 1    

Director executiv –  

gradul II 

S 6    

Director executiv adjunct 

– gradul II 

S 4    

Şef serviciu - gradul II S 11    

Şef birou - gradul II S 2    

Administrator public S   1  

Şef serviciu - gradul II S   1  

Şef birou - gradul II S   1  

Consilier, inspector, 

consilier juridic, auditor 

din care : 

 

S 

  

167 

  

gr. prof. superior   143   

gr. prof. principal   11   

gr. prof. asistent   11   

gr. debutant   2   

din care: 

Consilier 

din care: 

S  139   

gr. prof. superior   130   

gr. prof. principal   9   

Inspector 

din care: 

S  13   

gr. prof. asistent   11   

gr. prof. debutant   2   

Consilier juridic 

din care: 

S  9   



gr. prof. superior   7   

gr. prof. principal   2   

Auditor  

din care: 

S  6   

gr. prof. superior   6   

Referent de specialitate 

din care: 

SSD  2   

gr. prof. superior   2   

Referent 

din care: 

M  5   

gr. prof. superior   5   

Inspector de specialitate/ 

gradul IA/  

( personal contractual ) 

S    6 

Inspector de specialitate/ 

gradul I/   

(personal contractual ) 

S    4 

Referent/ treapta IA 

(personal contractual ) 

M    1 

Personal de întreţinere şi 

deservire 

M    28 

Total posturi aparat de 

specialitate al C.J.PH. : 

241 

  

25 

 

174 

 

3 

 

39 

 

Cabinetul Preşedintelui 

Personal contractual 

Total 4 posturi 

Consilier S    3 

Referent M    1 

 

Total general 

posturi –  

cf.OUG.63/2010 

 

245 

 

 

25 

 

174 

 

3 

 

43 

 

 



 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

PREȘEDINTE 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei ,  a  statului de funcţii  și 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare  pentru  aparatul  de specialitate 

al Consiliului Judeţean Prahova 

       

             În temeiul art. 91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, precum şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate. 

                      Cu respectarea prevederilor  art. 99, art.100,  art. 107 alin.(1) lit. a) și lit. 

c)   şi 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea 

nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

precum și prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale și având 

în vedere necesitatea  reorganizării  activității  desfășurată  în cadrul  unor  

compartimente  de specialitate ale Direcției Tehnice se propune reorganizarea 

activității acestei direcții,  modificarea  organigramei,  a statului de funcții cu 

încadrarea în numărul total aprobat de 245 de posturi din care  199 posturi – funcții 

publice  (25 de conducere și 174 de execuție ) și 46 de posturi de natură contractuală,  

astfel : 

  Serviciul investiții în infrastructură  având în componență 9 funcții publice  

(1 post ocupat de șef serviciu, grad II   și 8 posturi  ocupate de execuție:) se 

reorganizează și  activitățile și atribuțiile  stabilite  în conformitate cu regulamentul de 

organizare și funcționare  se repartizează după cum urmează : 

- Se înființează  Compartimentul investiții publice  având în componență 2  

funcții publice de execuție,  ( numirea personalului se realizează cu respectarea 

prevederilor  art.100  alin. 1 și alin.2 din Legea nr.188/1999)  și  1 post vacant  nou 

înființat - funcție publică de execuție   de consilier / superior .  

   -   Postul ocupat de șef serviciu investiții în infrastructură se desființează cu 

respectarea  prevederile art.100 alin.(4) – atribuțiile aferente postului se modifică în 

proporție de peste 50%  și  pentru doamna Popa Ana Anca  se aplică prevederile 

art.99 din Legea 188/1999, republicată, respectiv   alin.(1)  lit.b)   și alin.(2) – alin.(7).   

- Se înființează Compartimentul acorduri la drumuri județene având  în  



componență 2 funcții publice de execuție  ocupate ( numirea personalului se 

realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. (1) și alin.(2) din Legea 

nr.188/1999) , 

- Se înființează  Biroul drumuri și poduri având în componență 6 posturi –  

funcții publice după cum urmează:  1 post vacant nou înființat  de șef birou, grad II,   

și 5 posturi ocupate – funcții publice de execuție 

       Structurile  propuse  spre  înființare se subordonează direct directorului executiv 

al Direcției Tehnice .   

        -  Postul de Director executiv adjunct, grad II din cadrul Direcției Tehnice ocupat 

de doamna Ababei Liliana se desființează cu respectarea  prevederile art. 100 alin.(4) 

– atribuțiile aferente postului se modifică în proporție de peste 50%  și  pentru 

doamna Ababei Liliana  se aplică prevederile art.99 din Legea 188/1999, republicată, 

respectiv   alin.(1)  lit.b)   și alin.(2) – alin.(7).   

 Numărul  total  de  funcții  este de  248 (3 funcții de demnitate publică și  

245 de posturi),  din care  :   199 posturi – funcții publice  (25 de conducere și 174 de 

execuție ) și 46 de posturi de natură contractuală (1 administrator public, 2  funcții 

de conducere, 4 posturi  cabinet demnitar, 11 funcții de execuție de specialitate și 28  

posturi personal de întreținere ) . 

 

Având în vedere  faptul că, activitățile  și atribuţiile  prevăzute pentru fiecare 

direcţie,  serviciu, birou  şi compartiment,  așa cum au fost stabilite prin Hotărârea 

Consiliului judeţean  nr. 15 din 26 februarie 2016 se impune să fie completate în 

concordanță cu modificările legislative și administrative, și astfel se  propune 

aprobarea  unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru  aparatul de 

specialitate al  Consiliului   Judeţean Prahova. 

          Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova este determinată de următoarele  

modificări legislative și administrative:  

          - Reorganizare în cadrul Direcției  Servicii și Achiziții Publice prin preluare a  

Compartimentului mediu și extindere de atribuții la nivelul  Compartimentului  

monitorizare servicii publice unde a fost preluată activitatea  de neutralizare a 

deșeurilor de origine animală.  

         - înființare  Direcția Patrimoniu  cu următoarea structură : 

Director executiv, Serviciul urmărire lucrări publice,  gestionare patrimoniu și 

societăți comerciale , Serviciul administrare clădiri, Biroul administrativ, personal de 

întreținere, structură nou înființată prin  reorganizarea Biroului administrativ, personal 

de întreținere și Palatul Culturii,  

-  înființare  Direcția Tehnică  cu următoarea structură :  

Director executiv, Serviciul proiectare – structură nou înființată prin reorganizarea 

Biroului proiectare, Compartimentul urmărirea comportării în exploatare a 

construcțiilor, Compartimentul parteneriate și Biroul drumuri și poduri, 

Compartimentul investiții publice,  Compartimentul acorduri la drumuri județene –  



ultimele  3  structuri sunt nou înființate prin reorganizarea Serviciului investiții în 

infrastructură  și a funcției ocupată  de director executiv adjunct . 

       -  Reorganizare  activităților la nivelul  Direcției  Juridic Contencios și 

Administrație Publică,  respectiv a Serviciului informatică  care a preluat ca  activitate  

și  implementarea directivei europene cu privire la protecțiea   datelor cu caracter 

personal .    

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

privind  modificarea organigramei, a statului de funcții și  aprobarea   Regulamentului 

de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al  Consiliului Judeţean 

Prahova. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

TOADER BOGDAN ANDREI 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

Nr.24.569/ Dosar IB /3/ 30  octombrie  2018  

 

 

RAPORT  

la proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei ,  a  statului de funcţii  și 

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare  pentru aparatul  de specialitate 

al Consiliului Judeţean Prahova 

       

             Cu respectarea prevederilor  art. 99, art.100,  art. 107 alin.(1) lit. a) și lit. c)   

şi 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile din Legea 

nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

precum și prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale și având 

în vedere necesitatea  reorganizării  activității  desfășurată  în cadrul  unor  

compartimente  de specialitate ale Direcției Tehnice se propune reorganizarea 

activității acestei direcții,  modificarea  organigramei,  a statului de funcții cu 

încadrarea în numărul total aprobat de 245 de posturi din care  199 posturi – funcții 

publice  (25 de conducere și 174 de execuție ) și 46 de posturi de natură contractuală,  

astfel : 

  Serviciul investiții în infrastructură  având în componență 9 funcții publice  

(1 post ocupat de șef serviciu, grad II  – Popa  Ana Anca și 8 posturi  ocupate de 

execuție: Cortun Ana Marena - consilier/superior, Poterășoiu Florin – 

consilier/superior, Nicolescu Sonia - Viorica- consilier/superior, Andrei Maria 

Cerasela – consilier/superior,  Mitulescu Cornelia – consilier/superior, Iancu Corina- 

consilier/superior, Schuler Doinița – consilier/superior, Șerban Nicoleta Cristina – 

consilier/superior) se reorganizează și  activitățile și atribuțiile  stabilite  în 

conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare  se repartizează după cum 

urmează : 

- Se înființează  Compartimentul investiții publice  având în componență 2  

funcții publice de execuție,  respectiv  doamna  Andrei Maria Cerasela – consilier/ 

superior  ( numirea personalului se realizează cu respectarea prevederilor  art.100  

alin. 1 și alin.2 din Legea nr.188/1999)  și  1 post vacant  nou înființat - funcție 

publică de execuție   de consilier / superior .  

   -   Postul ocupat de șef serviciu investiții în infrastructură se desființează cu 

respectarea  prevederile art.100 alin.(4) – atribuțiile aferente postului se modifică în 

proporție de peste 50%  și  pentru doamna Popa Ana Anca  se aplică prevederile 

art.99 din Legea 188/1999, republicată, respectiv   alin.(1)  lit.b)   și alin.(2) – alin.(7).   

- Se înființează Compartimentul acorduri la drumuri județene având  în  



componență 2 funcții publice de execuție  ocupate,  respectiv  doamna Nicolescu 

Sonia Viorica – consilier/ superior  și doamna Schuler Doinița – consilier/ superior 

 ( numirea personalului se realizează cu respectarea prevederilor  art.100  alin. (1) și 

alin.(2) din Legea nr.188/1999) , 

- Se înființează  Biroul drumuri și poduri având în componență 6 posturi –  

funcții publice după cum urmează:  1 post vacant nou înființat  de șef birou, grad II,   

și 5 posturi ocupate – funcții publice de execuție: Cortun Ana Marena - 

consilier/superior, Poterășoiu Florin – consilier/superior, Mitulescu Cornelia – 

consilier/superior, Iancu Corina – consilier/superior, Șerban Nicoleta Cristina – 

consilier/superior, 

       Structurile  propuse  spre  înființare se subordonează direct directorului executiv 

al Direcției Tehnice .   

        -  Postul de Director executiv adjunct, grad II din cadrul Direcției Tehnice ocupat 

de doamna Ababei Liliana se desființează cu respectarea  prevederile art. 100 alin.(4) 

– atribuțiile aferente postului se modifică în proporție de peste 50%  și  pentru 

doamna Ababei Liliana  se aplică prevederile art.99 din Legea 188/1999, republicată, 

respectiv   alin.(1)  lit.b)   și alin.(2) – alin.(7).   

 Numărul  total  de  funcții  este de  248 (3 funcții de demnitate publică și  

245 de posturi),  din care  :   199 posturi – funcții publice  (25 de conducere și 174 de 

execuție ) și 46 de posturi de natură contractuală (1 administrator public, 2  funcții 

de conducere, 4 posturi  cabinet demnitar, 11 funcții de execuție de specialitate și 28  

posturi personal de întreținere ) . 

 

Având în vedere  faptul că, activitățile  și atribuţiile  prevăzute pentru fiecare 

direcţie,  serviciu, birou  şi compartiment,  așa cum au fost stabilite prin Hotărârea 

Consiliului judeţean  nr. 15 din 26 februarie 2016 se impune să fie completate în 

concordanță cu modificările legislative și administrative, și astfel se  propune 

aprobarea  unui nou Regulament de organizare şi funcţionare pentru  aparatul de 

specialitate al  Consiliului   Judeţean Prahova. 

          Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Prahova este determinată de următoarele  

modificări legislative și administrative:  

          - Reorganizare în cadrul Direcției  Servicii și Achiziții Publice prin preluare a  

Compartimentului mediu cu 1 post și extindere de atribuții la nivelul   

Compartimentului  monitorizare servicii publice unde a fost preluată activitatea  de 

neutralizare a deșeurilor de origine animală.  

         - înființare  Direcția Patrimoniu  cu următoarea structură : 

Director executiv, Serviciul urmărire lucrări publice,  gestionare patrimoniu și 

societăți comerciale , Serviciul administrare clădiri, Biroul administrativ, personal de 

întreținere, structură nou înființată prin  reorganizarea Biroului administrativ, personal 

de întreținere și Palatul Culturii,  

-  înființare  Direcția Tehnică   cu următoarea structură :  



Director executiv, Serviciul proiectare – structură nou înființată prin reorganizarea 

Biroului proiectare, Compartimentul urmărirea comportării în exploatare a 

construcțiilor, Compartimentul parteneriate și Biroul drumuri și poduri, 

Compartimentul investiții publice,  Compartimentul acorduri la drumuri județene –  

ultimele  3  structuri sunt nou înființate prin reorganizarea Serviciului investiții în 

infrastructură  și a funcției ocupată  de director executiv adjunct . 

       -  Reorganizare  activităților la nivelul  Direcției  Juridic Contencios și 

Administrație Publică,  respectiv a Serviciului informatică  care a preluat ca  activitate  

și  implementarea directivei europene cu privire la protecția   datelor cu caracter 

personal .    

          Apreciem  că  propunerea  privind  modificarea organigramei,  a  statului de 

funcţii  și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare  pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova, asigură buna desfăşurare a activităţii 

acestuia.  

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre . 

 

 

 

 

Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică,                 Direcția Tehnică  

Director executiv,                                                                       Director executiv, 

Tincă Alina Georgiana                                                                   Ioniță Corneliu  

 

 

 

 

 

 

Serviciul resurse umane  

Șef serviciu 

Ion Elena  
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