
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

 

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 ianuarie 2019  a Consiliului 

Județean Prahova  privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul 

familiei ocupaționale “ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat 

(funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din 

subordinea acestuia, pentru anul 2019 
 
 
 

Având în vedere: 

Referatul  de  aprobare  nr.  14.855/  09  iulie  2019  al  domnului  președinte  al 

Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 15.041/11 iulie 2019 al Serviciului 

resurse umane prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază 

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate pentru 

personalul angajat (funcționarii  publici  și personalul contractual) în  cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019 ; 

Prevederile Hotărârii nr.87/ 2019 a Consiliului Județean Prahova privind 

înființarea  Clubului  Sportiv “ Activ Prahova - Ploiești”, instituție publică aflată în 

subordinea Consiliului Județean Prahova . 
Prevederile  art.  11 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, 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, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

În temeiul prevederilor art. 173  alin. (1) lit. a), precum și ale  art.182  și  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    Se  modifică  și  se  completează  prevederile  art.2  alin.(1)  din  Hotărârea 

nr.7/30 ianuarie 2019  a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de 

bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale“ Administrație” utilizate 



pentru personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019 și va avea următorul 

cuprins : 

" Pentru anul 2019  se  aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din 

cadrul familiei ocupaționale   “ Administrație ”   pentru   personalul angajat ( 

funcționarii publici și personalul  contractual)  în cadrul instituțiilor și serviciilor 

publice din subordinea  Consiliului Județean Prahova,  după cum urmează: Direcția 

Generală de Asistență Socială  și Protecția Copilului Prahova,  Direcţia  Judeţeană 

de Pază Prahova,  Direcția  Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene Prahova, Direcţia  Judeţeană  de  Evidenţă  a Persoanelor 

Prahova, Serviciul Public Județean Salvamont Prahova și Clubul Sportiv “Activ 

Prahova – Ploiești ". 
 

 

Art.2  Se modifică și se completează titlul Anexei nr. II/b1 prevăzută la art.2 

alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30 ianuarie 2019 a  Consiliului Județean Prahova și va 

avea următorul cuprins: 

" - Salariile de bază pentru personalul contractual de conducere din cadrul 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, precum și din Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova, Direcția Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de 

Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, Serviciul Public Județean Salvamont 

Prahova și Clubul Sportiv “Activ Prahova - Ploiești” - instituții și servicii publice 

din subordinea Consiliului Județean Prahova, pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

contractuale de conducere prevăzute de Anexa nr. VIII cap.II lit. A pct IV lit. a) din 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019.   " 
 

 

Art.3    Se modifică și se completează titlul Anexei nr. II/b2  prevăzută la art.2 

alin.(4) din Hotărârea  nr.7/30 ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova și va 

avea următorul cuprins: 

,, - Salariile de bază pentru personalul contractual de execuție din cadrul 

aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova, precum și din Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova, Direcția Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de 

Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova ,Serviciul Public Județean Salvamont 

Prahova și Clubul Sportiv “ Activ Prahova - Ploiești”- instituții și servicii publice 

din subordinea Consiliului Județean Prahova, pe nomenclatorul și ierarhia funcțiilor 

contractuale de execuție prevăzute de Anexa nr. VIII cap.II lit. A pct IV lit. b) și lit. 

c) din Legea - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019 ” 



Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii  nr.7/30 ianuarie 2019 a Consiliului Județean 

Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“  Administrație  ”  utilizate  pentru  personalul  angajat  (funcționarii 

publici și personalul contractual ) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019 rămân nemodificate. 
 

 

Art.5  Prevederile  prezentei hotărâri  vor fi  duse la îndeplinire de Serviciul  resurse 

umane  şi  Direcţia Economică  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean   Prahova,  precum  și de : Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova,   Direcţia   Judeţeană   de Pază Prahova, Direcția 

Judeţeană  de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova, 

Direcţia  Judeţeană de Evidenţă  a Persoanelor Prahova,   Serviciul  Public Județean 

Salvamont Prahova și Club Sportiv “Activ Prahova – Ploiești ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
 

SECRETAR, 

HERMINA ADI  BÎGIU 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 17 iulie 2019 

Nr. 93 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

Nr. 14.855/09 iulie 2019  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 ianuarie 

2019  a  Consiliului Județean Prahova privind aprobarea salariilor de bază aferente 

funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru 

personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul 2019 

 

Pentru personalul funcționarii publici și  personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaţionale «Administraţie», din instituţiile publice de interes judeţean din 

subordinea consiliilor județene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului judeţean, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În luna  ianuarie 2019, prin Hotărârea nr.7/2019 a Consiliului Județean 

Prahova  au fost aprobate salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019. 

Salariile de bază brute lunare pentru personalul contractual (de conducere si 

de execuție) angajat în cadrul structurii sportive nou-înființată sunt stabilite conform 

funcțiilor prevăzute  în grilele de salarizare cuprinse în  anexa nr.II/b1-personal 

contractual de conducere și  anexa nr.II/b2-personal contractual de execuție la 

Hotărârea nr.7/30 ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova. 

În acest sens, se propune modificarea și completarea: art.2 (1) din Hotărârea 

nr.7/30 ianuarie 2019 prin adăugarea Clubului Sportiv “ Activ Prahova – Ploiești ” 

la instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Județean Prahova, precum 

și modificarea și completarea  titlurilor la  anexele  nr. II/b1 și II/b2 . 

                Club Sportiv “ Activ Prahova – Ploiești ”  se înființează ca structură 

sportivă,  persoană juridică de drept public, instituție publică de interes județean, 

finanțată din subvenții acordate de la bugetul local al județului Prahova . 

 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre. 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN   

SERVICIUL RESURSE UMANE                                                               

Nr. 15.041 /  Dosar  I/B/3/ 11  iulie  2019   

 

 

 

R A P O R T 

la  proiectul de  hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.7/30 

ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova  privind  aprobarea  salariilor de bază  

aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale  “ Administrație ” utilizate  

pentru  personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual ) în cadrul   

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova  și în cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice din subordinea acestuia, pentru anul  2019 

 

 

          Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, 

cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.130 din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 se  

înființează structură sportivă, sub denumirea de Club Sportiv “Activ Prahova – 

Ploiești ”, în subordinea Consiliului Județean Prahova, persoană juridică de drept 

public, instituție publică de interes județean, finanțată din subvenții acordate de la 

bugetul local al județului Prahova . 

 

Pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 

«Administraţie», din instituţiile publice de interes judeţean din subordinea 

consiliilor județene, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

judeţean, conform prevederilor art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În luna  ianuarie 2019, prin Hotărârea nr.7/2019 a Consiliului Județean 

Prahova  au fost aprobate salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei 

ocupaționale“ Administrație ” utilizate pentru personalul angajat (funcționarii 

publici și personalul contractual) în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Prahova și în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 

acestuia, pentru anul 2019. 

 

Salariile de bază brute lunare pentru personalul contractual (de conducere si 

de execuție) angajat în cadrul structurii sportive nou-înființată sunt stabilite conform 

funcțiilor prevăzute  în grilele de salarizare cuprinse în  anexa nr.II/b1-personal 

contractual de conducere și  anexa nr.II/b2 - personal contractual de execuție la 

Hotărârea nr.7/30 ianuarie 2019. 



 

În acest sens, se propune modificarea și completarea prevederilor  art.2 (1) 

din Hotărârea nr.7/30 ianuarie 2019 a Consiliului Județean Prahova prin adăugarea 

Clubului Sportiv “ Activ Prahova – Ploiești ” la instituțiile  și serviciile publice 

subordonate Consiliului Județean Prahova, precum și modificarea și completarea  

titlurilor la  anexele  nr. II/b1 și II/b2 . 

 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


