
 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea  organigramei  și  a  statului de funcţii pentru  Centrul Județean 

de Cultură Prahova  

 

   Având în vedere: 

           Expunerea  de motive a domnului Președinte  al  Consiliului Judeţean Prahova,  

precum  şi  Raportul nr.23.259/08 decembrie 2016  al  Serviciului resurse umane  prin 

care se propune  modificarea organigramei și a statului de  funcţii  pentru  Centrul 

Județean de Cultură Prahova .  

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

personalului plătit din fonduri publice,  prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi 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. 

            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 și  a statului de funcţii pentru Centrul 

Județean de Cultură Prahova . 

            (2). Organigrama și  statul de funcţii  pentru Centrul Județean de Cultură 

Prahova,  modificate  conform  prevederilor  alin.(1)  sunt   prevăzute  în  anexele 

nr.1 și nr.2  care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.  

           (3).  Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova va dispune măsurile necesare 

astfel încât, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a  prevederilor 

prezentei hotărâri, să fie supus aprobării Consiliului Judeţean regulamentul de 

organizare si funcţionare  pentru Centrul Județean de Cultură  Prahova.      

Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice  va aduce la cunoştinţă 

prevederile prezentei hotărâri.  

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER  

 

                                                                                                                                                                                                                               

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                               SECRETAR , 

                                                                                                 MIHAIL PAVEL 
 

Ploieşti, 22 decembrie 2016 

Nr. 194 



                    CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                                                                                                                                                                                               Anexa nr.1 

                                                                                                                                                                                                        La Hotărârea nr. …………… 
                                                                                                                                                                                                    Din data de:……………… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     ORGANIGRAMA CENTRULUI   JUDETEAN  DE CULTURA  PRAHOVA 
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TOTAL    50 

din care: 

- de conducere: 3 

- de execuţie: 47 

 

 



CONSILIUL  JUDEȚEAN  PRAHOVA                                      Anexa nr.2 ………                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 La Hotărârea nr. ………………  

                                                                                                  Din data de:……………………. 

                                                                                                     

 

 

                                                                    STAT DE FUNCȚII 

                                       AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA 

 

Denumire funcție/grad 

profesional/clasa de 

salarizare- baza 

Clasa(ni

vel 

studii) 

                         Personal  contractual 

        Conducere                     Execuție 

Total general din care: 50 3 47 

Manager/II-clasa de 

salarizare 62 

S 1  

Contabil  șef/II-clasa de 

salarizare 58 

S 1  

Șef Serviciu /II – clasa de 

salarizare 57 

S 1  

Economist/II- clasa de 

salarizare 33 

S  1 

Referent de specialitate/- I 

clasa de salarizare 48 

S  1 

Referent de specialitate/III- 

clasa de salarizare 33 

S  2 

Referent /I clasa de 

salarizare 44 

S  4 

Expert/I- clasa de salarizare 

48 

S  8 

Expert/II – clasa de 

salarizare 38 

S  18 

Specialist  instrumente de 

suflat/-clasa de salarizare 38 

  5 

Instructor/I- clasa de 

salarizare 22 

M  6 

Casier- clasa de salarizare 13 M  1 

Șofer/I- clasa de salarizare 

15 

M  1 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea  organigramei și a  statului de funcţii 

pentru  Centrul Județean de Cultură Prahova  

 

 

                  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 si regulamentul de organizare si funcţionare ale 

instituţiilor  și serviciilor publice  de interes judeţean și ale societăţilor comerciale și 

regiilor autonome de interes judeţean.” 

                 Văzând  referatul nr. 1709 /  08 decembrie  2016   al  Centrului  Județean 

de  Cultură   Prahova  se  consideră  oportună  modificarea  organigramei și a statului 

de funcţii,  urmare  a  reorganizării instituției  în vederea eficientizării activității 

culturale și de educație permanentă, prin  majorare  numărului total de posturi aprobat 

de la  45  la 50 de posturi, astfel : 

- înființarea  a  5 posturi vacante de execuție de specialist – instrumente  

de suflat și repartizarea acestora la  Fanfara  Prahova . 

         Fanfara Prahova este formație reprezentativă a județului, cu  un repertoriu 

variat,  care valorifică  și promovează  național și internațional  tradiția muzicală 

românescă .  

         În vederea asigurării instituției delegării,  a continuității procesului managerial,   

se impune  și   reorganizarea   compartimentului Cercetare, Îndrumare și Valorificare 

în Serviciul Cercetare, Îndrumare și Valorificare  a  Patrimoniului Cultural . 

    Serviciul Cercetare, Îndrumare și Valorificare  a  Patrimoniului Cultural  este 

condus  de  1  șef de serviciu,  grad II, clasa de salarizare 57  - funcție vacantă  nou 

înființată  care are în subordine  6  funcții de execuție de natură contractuală .  

      Postul vacant de referent SSD, gradul profesional I, clasa de salarizare 39  din 

cadrul Serviciului  Cercetare, Îndrumare  și Valorificare  a  Patrimoniului Cultural se 

desființează .   

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

 

 

 P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER  

                                                 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

SERVICIUL  RESURSE UMANE 

Nr. 23.259/08 decembrie 2016  
 

 

R A P O R T 

la proiectul  de hotărâre  privind  modificarea organigramei și a  statului de funcţii 

pentru Centrul Județean de Cultură Prahova 

  

       Văzând  referatul nr. 1709/08 decembrie  2016  al  Centrului  Județean de Cultură   

Prahova  se  consideră  oportună  modificarea  organigramei și a statului de funcţii,  

urmare  a  reorganizării instituției  în vederea eficientizării activității culturale și de 

educație permanentă, prin  majorare  numărului total de posturi aprobat de la  45  la 

50 de posturi (3 funcții de conducere și 47 de funcții de execuție) , astfel : 

- înființarea  a  5 posturi vacante de execuție de specialist – instrumente  

de suflat și repartizarea acestora  la  Fanfara Prahova .  

         Fanfara Prahova este formație reprezentativă a județului, cu  un repertoriu 

variat,  care valorifică  și promovează  național și internațional  tradiția muzicală 

românescă .  

         În vederea asigurării instituției delegării,  a continuității  procesului managerial,   

se impune  și   reorganizarea   compartimentului Cercetare, Îndrumare și Valorificare 

în Serviciul Cercetare, Îndrumare și Valorificare  a  Patrimoniului Cultural . 

    Serviciul Cercetare, Îndrumare și Valorificare a Patrimoniului Cultural este condus  

de  1  șef de serviciu,  grad II, clasa de salarizare 57  - funcție vacantă  nou înființată  

care are în subordine  6  funcții de execuție de natură contractuală .  

      Postul vacant de referent SSD, gradul profesional I, clasa de salarizare 39  din 

cadrul Serviciului  Cercetare, Îndrumare  și Valorificare  a  Patrimoniului Cultural se 

desființează .  

         Faţă de cele prezentate mai sus,   considerăm  că  modificarea  organigramei și a 

statului de funcţii pentru  Centrul  Județean de Cultură  Prahova  respectă  prevederile  

legale în vigoare . 

 

        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA  
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