
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea statului de funcţii pentru  Serviciul Public Județean Salvamont 

Prahova 
 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare  nr.15.014/11 iulie 2019 al domnului președinte al 
Consiliului Judeţean Prahova şi   Raportul   nr.15.075 / 11 iulie 2019   al Serviciului 

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

Public  Județean Salvamont Prahova. 

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

şi  completările  ulterioare,  prevederile din  Legea  –  Cadru  nr.  153/2017 privind 

salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, 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. 173 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. b) și c ), precum și 

prevederile art.182 şi  art. 196 alin.(1) lit. a)  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre : 
 

 

Art.1  (1). Se aprobă modificarea  statului de funcţii  pentru Serviciul Public Județean 

Salvamont Prahova. 

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

în anexa   care face  parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 

 

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Public 

Județean Salvamont Prahova . 
 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 17 iulie 2019  

Nr. 91 

Contrasemnează, 

SECRETAR , 

HERMINA ADI BÎGIU 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE    

Nr.15.014/11 iulie 2019  

 
 

  

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre  privind  modificarea  statului  de funcţii  pentru  Serviciul 

Public  Județean Salvamont Prahova 

 

 
                

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

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 „ Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 

consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean” 

            Văzând  referatul nr. 775/04 iulie 2019   al  Serviciului  Public  Județean 

Salvamont  Prahova  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 consideră oportună  modificarea statului de funcţii, cu 

menținerea în numărul  total  aprobat de 18  funcții  de natură contractuală  ( 1 funcție 

de conducere și 17  funcții de execuție), prin  transformare de  posturi ocupate, astfel:  

-1 post de salvator montan grad II  în 1 post ocupat de salvator montan grad I  
 
      Având în vedere aceste obiective, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER     

 

  

  

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.15.075/ Dosar  I/B/3/ 11 iulie 2019   

 

 

 

 

R  A   P  O  R T 

la proiectul de hotărâre  privind  modificarea   statului  de funcţii  pentru  Serviciul 

Public  Județean Salvamont Prahova 

 

            Văzând referatul nr.775/04 iulie 2019 al Serviciului  Public  Județean 

Salvamont  Prahova  se propune modificarea statului de funcţii, cu menținerea în 

numărul  total  aprobat de 18  funcții  de natură contractuală (1 funcție  de conducere și 

17  funcții de execuție).    

  Urmarea organizării  de către instituție în luna iunie  2019  a examenului de  

promovare în grad  profesional  (anexat procesul- verbal din 28 iunie 2019),  salvatorii 

montani au  obținut punctajul necesar pentru a fi  promovați în grad superior  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 postul  

ocupat, astfel:  

-1 post de salvator montan grad II  în 1 post ocupat de salvator montan grad I  
 Fișele de post pentru respectivii angajați se modifică și se completează cu  atribuții 

 de complexitate sporită corespunzător gradului obținut și utilității în activitatea 

desfășurată. 

 

         Faţă de cele prezentate mai sus, considerăm că modificarea  statului de funcţii   

pentru Serviciul Public Județean Salvamont Prahova  se  realizează  cu respectarea  

prevederilor  legale în vigoare.  

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

cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2019. 

 

 

   

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 

 



 CONSILIUL   JUDEȚEAN   PRAHOVA                      A N E X Ă  

                    la Hotărârea nr…………………. 

                    din data de ……………………... 

 
 

 

 

                         STAT  DE  FUNCȚII 

      AL  SERVICIULUI  PUBLIC  JUDEȚEAN  SALVAMONT  PRAHOVA 

 

 
Nr. 

crt.  

                           DENUMIREA 

            FUNCTIEI/Grad profesional  

         

NIVEL 

STUDII 

             NUMAR POSTURI 

    CONDUCERE EXECUȚIE 

1 DIRECTOR  grad II,  

 

S 1 - 

2 CONSILIER,  gradul profesional IA , 

 

S -   2 

3 SALVATOR MONTAN, grad I,  

 

- - 14 

4. SALVATOR MONTAN, grad III,  

 

-    1 

5. TOTAL 

 

      18 1 17 
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