
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E
privind modificarea organigramei i a statului de funcţii pentru ș

Muzeul Judeţean de Istorie i Arheologie Prahova ș

   Având în vedere:
           Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean Prahova,  a
doamnelor  consilier  judeţean  Elisabeta  Popovici  i  Jenica  Tabacu  şi  a  domnilorș
consilieri  judeţeni:  Lauren iu  Daniel  Mitrea,  Gheorghe  Donache,  Cătălin  Răzvanț
Ni ă,  precum şi  Raportul  nr.21.901/  04 decembrie  2014   al  Serviciului  resurseț
umane privind   modificarea organigramei  i a  statului de funcţii pentru  ș Muzeul
Judeţean de Istorie i Arheologie Prahova.ș
             - Prevederile din  Legea – Cadru nr.284/2010 privind  salarizarea unitară a
personalului  plătit  din  fonduri  publice,  prevederile   din  Hotărârea  de  Guvern
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func iilorț
contractuale i  a  criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediatș
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,
precum  şi  prevederile  din  Legea  nr.53/2003  –  Codul  Muncii,  republicat,   cu
modificările şi completările ulterioare .
           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 adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 (1) Se aprobă  modificarea   organigramei i a statului de funcţii pentru ș Muzeul
Judeţean de  Istorie i Arheologie Prahova .ș
            (2)  Organigrama i sș tatul de funcţii  pentru  Muzeul Judeţean de Istorie iș
Arheologie  Prahova ,  modificate  conform prevederilor alin.(1)  sunt  prevăzute  în
anexele nr.1 i nr.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ș
   
Art.2 Serviciul  Gestiune  Documente  şi  Managementul  Calităţii  va  aduce  la
cunoştinţă prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE,
MIRCEA  COSMA   

 
CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                         SECRETAR ,
                                                                                                       MIHAIL PAVEL

 Ploieşti, 15 dec 2014
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ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

       CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul resurse umane                 
Nr.21.901/04 decembrie  2014                                               

R A P O R T
la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea  organigramei  i  a  statului de funcţiiș

pentru  Muzeul Judeţean de Istorie i Arheologie Prahova ș

                Având în vedere  referatul nr. 2.765 /02 octombrie  2014  al Muzeului
Judeţean de Istorie i Arheologie  Prahova se fac următoarele precizări :ș

- Muzeul judeţean de istorie şi arheologie Prahova se confruntă cu o lipsă acută 

de  personal  de  specialitate  în  muzeele  subordonate,  două  dintre  acestea  deschise
publicului vizitator în perioada 2011-2014. În multe dintre aceste muzee nu există
numărul minim de personal necesar desfăşurării activităţilor specifice .

- Descoperirile arheologice de la Castrul roman de la Drajna coroborate cu 

activităţi specifice biroului arheologie de la celelalte şantiere (Budureasca, Târgşor,
Gherghiţa, Câmpina, etc), fac ca numărul mic de arheologi să fie insuficient pentru
bunul mers al acestor activităţi.

           Pentru desfăşurarea în  condiţii optime a activităţilor în muzeele şi sectoarele
instituţiei  se  consideră  oportună  reorganizarea  i  se  propune  modificareaș
organigramei i a  statului de funcţii prin  înfiin area  a  5 posturi de  execu ie  deș ț ț
natură contractuală - func ii de specialitate,   astfel ț :

 un post de muzeograf cu  studii superioare, grad profesional II, clasa de 

salarizare 48,  la  Foişorul Conacului "Bellu" din Urlaţi ;

 un post de muzeograf cu   studii superioare, grad profesional II, clasa de 

salarizare 48,   la Muzeul memorial "Nicolae Iorga" din Vălenii de Munte, 

 un post de conservator cu   studii superioare, grad profesional debutant, 

clasa de salarizare 24,   la Muzeul de etnografie al Văii Teleajenului din Vălenii de
Munte ;

 un post de arheolog  cu studii superioare, grad profesional II, clasa de 

salarizare 48,  la Biroul arheologie ;

 un post de referent  cu studii superioare, grad profesional debutant, clasa de

salarizare 24,  la Biroul de presă.    

            Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de salarii
aprobat. 

                                                ŞEF SERVICIU,
                                           CHIRIŢĂ STELIANA



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  organigramei  i  a  statului de funcţiiș

pentru  Muzeul Judeţean de Istorie i Arheologie Prahova ș

            În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001,
privind  administraţia  publică  locală,   republicată  „Consiliul  judeţean  aprobă
organigrama,  statul  de  funcţii  i  regulamentul  de  organizare  i  funcţionare  aleș ș
instituţiilor  i  serviciilor publice  de interes judeţean i ale societăţilor comerciale iș ș ș
regiilor autonome de interes judeţean.”
             Văzând  referatul nr. 2765 /02 octombrie  2014  al Muzeului  Judeţean de
Istorie i Arheologie  Prahova,  ș pentru  desfăşurarea  în  condiţii optime a activităţilor
în   muzeele   şi   sectoarele  instituţiei   se  consideră   oportună   modificarea
organigramei i a  statului de funcţii  prin  înfiin area  a  5 posturi de  execu ie  deș ț ț
natură  contractuală  -  func ii  de  specialitate  (2  posturi  de  muzeograf,  1  post  deț
conservator, 1 post de arheolog i 1 post de referent ).ș        
                

            
      Având în vedere aceste obiective  vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

                            P R E Ş E D I N T E,
                             MIRCEA COSMA 

        Denumire comisie: Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, 
cultura si culte 

            Membri 
comisie: 

 Mitrea Laurenţiu Daniel
 Popovici Elisabeta
 Gheorghe Donache
 Tabacu Jenica 

 Niţă Cătălin Răzvan
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