
 

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: 

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  Consiliului Judeţean Prahova, și a domnilor 

consilieri județeni  Enescu Rareş Dan, Pîrvu Ionel, Nică Justinian Feodor, Ionică 

Eugen și Tudora Dorin precum şi raportul  nr.15.240 / 02 august 2017 al Serviciului  

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

Serviciul Public  Județean Salvamont Prahova. 

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

fonduri publice, precum și 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   statului de funcţii pentru Serviciul Public  Județean 

Salvamont Prahova. 

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

anexa   care face  parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Serviciul Public Județean 

Salvamont Prahova .  

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

                                                                                                                                 

 

                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                       p   SECRETAR   

                                                                                                                Alina Georgiana Tincă  
 

 

 Ploieşti, 22 aug 2017 

 Nr 141 

 

 



 CONSILIUL   JUDEȚEAN   PRAHOVA                      A N E X A  

                    la Hotărârea nr…………………. 

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

 
 

 

                         STAT  DE  FUNCȚII 

      AL  SERVICIULUI  PUBLIC  JUDEȚEAN  SALVAMONT  PRAHOVA 

 
NR. 

CRT. 

                           DENUMIREA 

            FUNCTIEI/Grad/ clasa de salarizare  

         

NIVEL 

        

STUDII 

             NUMAR POSTURI 

    CONDUCERE EXECUȚIE 

1 SEF SERVICIU, grad II,  S 1 - 

2 CONSILIER,  gradul profesional IA , S -   1 

3 SALVATOR MONTAN, grad I,  - - 13 

4. SALVATOR MONTAN, grad II,  -    1 

 SALVATOR MONTAN, grad III,  -    1 

5 TOTAL       17 1 16 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  privind  modificarea  statului  de funcţii   pentru  Serviciul 

Public Județean Salvamont Prahova 

 

 

               În conformitate cu prevederile art.91 alin. (1) lit. a), lit. d)  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 si ale societăţilor 

comerciale si regiilor autonome de interes judeţean.”  

            Văzând referatul nr.328/ 20 iulie  2017  al Serviciului  Public  Județean 

Salvamont  Prahova   se consideră  oportună  modificarea    statului de funcţii,  cu 

menținerea în numărul aprobat de 17 posturi   (1 funcție  de conducere și 16  funcții de 

execuție ) și se  propune: 

- transformare   1 (un) post vacant de execuție de salvator montan , grad II în 1 

 (un) post vacant de salvator montan , grad III . 

 

  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 
 

 

 

 

 

 

                                                                           Membri comisia pentru administrație publică locală, 

                                                                           juridică, apărarea ordinii publice, 

                                                                        respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor: 

                                                                               Enescu Rareş Dan (presedinte)...................... 

                                                                               Pîrvu Ionel (secretar)......................................  

                                                                               Nică Justinian Feodor..................................... 

                                                                               Ionică Eugen................................................... 

                                                                               Tudora Dorin................................................... 

 

  

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.15.240/ Dosar I/B/3 din 02 august 2017      

 

 

 

 

 

R  A  P  O  R T 

la proiectul de hotărâre  privind  modificarea    statului  de funcţii   pentru  Serviciul 

Public  Județean Salvamont Prahova 

 

            Văzând referatul nr.328/ 20 iulie  2017  al Serviciului  Public  Județean 

Salvamont  Prahova   se consideră  oportună  modificarea    statului de funcţii,  cu 

menținerea în numărul aprobat de 17 posturi   (1 funcție  de conducere și 16  funcții de 

execuție ) și se  propune: 

- transformare  1 (un) post vacant de execuție de salvator montan , grad II în 1 

 (un) post vacant de salvator montan , grad III . 

         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 și cu  încadrarea în limita fondului de cheltuieli  de 

personal  aprobat  pentru anul 2017. 

 

        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind  modificarea   statului  de funcţii   

pentru  Serviciul Public  Județean Salvamont Prahova 

 

 

   

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 
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