
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti 

 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.27.084/03 decembrie 2019 al domnului președinte al 
Consiliului  Judeţean  Prahova, precum şi Raportul comun nr.  27.085/03 decembrie 2019  al 

Biroului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism şi al 

Serviciului resurse umane, prin care se  propune modificarea   statului de  funcţii pentru 

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, 

-Prevederile art. 172  alin.(7)  din  Legea nr. 95/2006  privind  reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile din  Legea – Cadru nr.153/2017 privind  salarizarea  personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat,   cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Prevederile art. 15 lit. a) și b) din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c), precum și ale art.182 

alin.(1) și alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă 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 Spitalul de Obstetrică Ginecologie 

Ploieşti. 

(2). Statul de funcţii modificat pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie  Ploieşti 

conform   prevederilor alin.(1)   este   prevăzut în anexa care   face     parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta    hotărâre    va  fi  dusă  la  îndeplinire  de    către    Spitalul  de  Obstetrică 
Ginecologie Ploieşti. 

Art.3  Direcția Juridic contencios și Administrație Publică va aduce la cunoştinţă prevederile 

prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 
 

Contrasemnează, 

 SECRETAR GENERAL 

 Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 16 decembrie 2019 

Nr. 174 



ROMÂNIA   

JUDEŢUL PRAHOVA   

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE  

 

 Nr.27.084/03 decembrie 2019  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru   

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti   

 

              În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și c), 

precum și ale art.182 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ  „Consiliul judeţean aprobă, în condițiile 

legii, la propunerea președintelui consiliului județean, organigrama, statul de funcţii 

și regulamentul de organizare și funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consilului județean, precum și ale instituţiilor  și serviciilor publice  de interes 

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

 Văzând referatul nr.1772/28 noiembrie 2019 al Spitalului de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti și potrivit art. art. 172 din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul  sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se consideră 

oportună modificarea statului de funcții   cu  menținerea  numărului  total  aprobat de   

431 funcții (16 funcții de conducere și 415 funcții de execuție), prin transformare de 

posturi ocupate, astfel: 

- transformare  a 2  posturi  de  moașă  debutantă  cu studii superioare  ȋn 2  posturi  

de  moașă  cu studii superioare ,  

-    transformare 1 post  de consilier debutant  în 1 post de consilier, grad profesional 

III, cu studii superioare ,   

-   transformare 1 post  de inspector de specialitate debutant în 1 post de inspector de 

specialitate, grad profesional III, cu studii superioare , 

-   transformare  1 post de inspector de specialitate,  grad profesional II în 1 post de 

inspector de specialitate, grad profesional I , cu studii superioare, 

-   transformare 1 post de economist, grad profesional II în 1 post de economist, grad 

profesional I, cu studii superioare,  

Având în vedere aceste obiective se supune spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.   

 

P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN   

                                                              

Biroul  sănătate, cultură, învăţământ,                                Serviciul resurse umane                       

mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism 

Nr.27.085/ 03 decembrie 2019      

 

R  A   P  O  R T 

la proiectul de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii  pentru   

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti   

 

           Văzând referatul nr.1772/ 28 noiembrie 2019  al Spitalul de Obstetrică 

Ginecologie Ploieşti, precum și prevederile  art. 172 din  Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul  sănătăţii,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se propune modificarea statului de funcții, cu menținerea în numărul total aprobat de 

431 posturi (16 posturi de conducere și 415 posturi de execuție).  

        Urmarea organizării  de către instituție în luna  noiembrie  2019  a examenelor  

de promovare în grad/treaptă  profesional/ă (anexate  procese - verbale), angajații au 

obținut punctajul necesar pentru a fi  promovați  și  potrivit  art. 31 alin (4)   și alin (5) 

din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare se transformă posturile  ocupate, astfel:  

- transformare  a 2  posturi  de  moașă  debutantă  cu studii superioare  ȋn 2  posturi  

de  moașă  cu studii superioare ,  

- transformare 1 post  de consilier debutant  în 1 post de consilier, grad profesional III, 

cu studii superioare ,   

-  transformare 1 post  de inspector de specialitate debutant în 1 post de inspector de 

specialitate, grad profesional III, cu studii superioare , 

- transformare  1 post de inspector de specialitate,  grad profesional II în 1 post de 

inspector de specialitate, grad profesional I , cu studii superioare, 

- transformare 1 post de economist, grad profesional II în 1 post de economist, grad 

profesional I, cu studii superioare,  

Propunerea de modificare a statului de funcții   a  fost discutată și  avizată   în 

şedinţa Comitetului  Director din  26 noiembrie 2019  și în sedința Consiliului de 

Administrație din  luna decembrie 2019.  

 Față de cele prezentate mai sus,  considerăm că modificarea statului de funcții 

pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, respectă prevederile legale în 

vigoare. 

  Avizăm favorabil  proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 

cheltuieli aprobat pentru anul 2019. 

         Consilier superior,                                                         Şef Serviciu, 

      BUCURICĂ GABRIELA LUCIA                                    ION ELENA                                        

      



CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA A n e x a
la Hotararea nr._____________
din data de_________________

Nr.Crt Denumire functie Nivel Nr total de posturi din care: Total 
studii Conducere Executie General

1 Manager, grad II S 1 0 1
2 Director Medical , grad II S 1 0 1
3 Director Fin-contabil , grad II S 1 0 1

Posturi personal de specialitate medico-sanitar
4 Medic sef sectie, grad II S 6 0 6
5 Medic primar S 29 29
6 Medic specialist S 14 14
7 Medic rezident S 0 0
8 Sef laborator, grad II S 1 0 1
9 Biolog specialist S 0 1 1

10 Psiholog practicant S 0 1 1
11 Farmacist Sef S 1 0 1
12 Farmacist specialist S 0 1 1
13 Asistent medical principal S 2 2
14 Moasa principala S 16 16
15 Moasa S 2 2
16 Asistent medical principal PL 164 164
17 Asistent medical PL 16 16
18 Asistent medical debutant PL 3 3
19 Sef serviciu statistica si informatica medicala grad I S 1 0 1
20 Statistician med principal M 1 1
21 Statistician med, registrator medical M 4 4

Posturi personal auxiliar -sanitar
22 Infirmiera M, G 58 58
23 Infirmiera debutanta M, G 6 6
24 Brancardier G 1 1
25 Ingrijitoare G 38 38
26 Garderobier G 5 5

Posturi personal tehnic, economic, informatic, administrativ si de deservire
27 Sef Serviciu, grad II S 2 2
28 Sef birou, grad II S 2 0 2
29 Consilier, grad III S 1 1
30 Referent de specialitate I S 3 3
31 Inspector de specialitate I S 1 1
32 Inspector de specialitate  III S 1 1
33 Inginer I S 1 1
34 Economist IA S 3 3
35 Economist I S 1 1
36 Economist II S 2 2
37 Consilier juridic IA S 1 1
38  Tehnician PSI debutant M 1 1
39 Analist (programator) ajutor  IA M 1 1
40 Magaziner, M, G 1 1
41 Arhivar M, G 1 1
42 Sofer II M,G 1 1
43 Muncitor calificat M,G 27 27
44 Muncitor necalificat M,G 6 6
45 Manipulant de bunuri M,G 1 1

TOTAL GENERAL 16 415 431
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