
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA                                                           

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                      

 

H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea statului de funcţii  pentru  Direcţia  Judeţeană  de Evidenţă a 

Persoanelor Prahova 

 Având în vedere: 

   - Expunerea de motive a domnului  preşedinte al Consiliului Judeţean  Prahova 

și a domnilor consilieri județeni  Enescu Rareş Dan, Pîrvu Ionel, Nică Justinian 

Feodor, Ionică Eugen și Tudora Dorin precum și  raportul  nr.14.205/18 iulie 

2017 al Serviciului  resurse  umane,  prin care se propune modificarea statului de 

funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova; 

   - 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 funcțiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;  

  -  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; 

  - Prevederile din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual,  aprobat prin Dispozitia  Președintelui Consiliului Județean Prahova 

nr. 458/17.12.2014, precum şi avizul nr.D3816/17 iulie 2017 al Direcţiei Pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti ; 

         În temeiul prevederilor art.91 alin.2  lit.c)  şi  art. 97 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;      

                    Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre: 

Art.1  (1). Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova. 

           (2). Statul de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Prahova   modificat  conform  prevederilor  alin. (1)  este  cuprins  în anexa  care 

face parte  integrantă din prezenta hotărâre .     

Art.2   Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova.  

                                                PREŞEDINTE, 

                                    BOGDAN ANDREI TOADER                                     

                                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                               p  SECRETAR                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                    Tincă Alina Gerorgiana 

 
  Ploieşti, 22 aug 2017                                                         

  Nr. 142 



CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                  A n e x a  

                                                                              La Hotărârea nr.............  

                                                                              Din................................ 

 
 

STAT DE FUNCŢII  

AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

PRAHOVA 

 

Denumire funcţie 

 

 

Clasă 

(nivel 

de 

studii) 

Categorie 

Funcţie publică cu 

statut special 

 

Funcţie publică Personal contractual 

Conducere Execuţie Conducere Execuţie Conducere  Execuţie 

TOTAL 

GENERAL 

din care  

42  

1 

 

1 

 

1 

 

7 

 

3 

 

29 

Director grad II,  S 1 

 

     

Referent grad IA  

Clasa 21 

(Agent poliţie) 

M  1     

Şef serviciu grad 

II,  

S   1    

Consilier grad 

superior  

I    5   

Inspector grad 

superior  

I    1   

Inspector grad 

principal  

    1   

Şef serviciu grad II  S 

 

    2  

Şef birou grad II  

 

S     1  

Consilier juridic 
grad II  

S      1 

Inspector de 

specialitate grad 

IA,  

S      4 

Inspector de 

specialitate grad I,  

S      6 

Inspector de 

specialitate grad II,  

S      6 

Inspector de 

specialitate grad 

debutant,  

S      2 

Referent grad IA  SSD      1 

Referent grad IA  

Clasa 21 

M      6 

Referent grad I  M      1 

Îngrijitor  M/G      1 

Şofer I  M;G      1 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

la  proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia  

Judeţeană  de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

 

 Conform prevederilor art.9 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001,                 

actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

structura  organizatorică,  statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice comunitare judeţene, se stabilesc prin hotărârea 

consiliilor judeţene cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti.  

        Văzând  referatul nr. D 3579/04  iulie  2017  al  Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova se propune  modificarea statului de funcții cu 

menținerea  numărului  total  aprobat de  42 posturi din care 5  posturi de 

conducere si 37  posturi de execuţie, astfel:   

             -  ca urmare  a  organizării  în luna iulie 2017  de  către  Direcţia  Judeţeană  

de Evidenţă  a Persoanelor  Prahova  a examenului   de promovare  în  grad  

profesional,  

 1(un) salariat - personal contractual  a  fost declarat admis  și  postul ocupat  de 

acesta  de inspector  de specialitate, cu studii  universitare  de  licență, absolvite cu 

diplomă, gradul debutant ,  se transformă  în 1  post  ocupat de inspector de 

specialitate, gradul profesional II.       

          În baza celor mai sus menţionate, se supune  spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind  modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană  de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova. 

 

 

 

        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................................................... 
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       Nr.14.205 / Dosar I/B/3 /  18 iulie 2017       

 
 

 

                                                     RAPORT 

la  proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcţii  pentru  Direcţia  

Judeţeană  de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

              

             Având în vedere prevederile  din Legea – Cadru nr. 153/2017  privind  

salarizarea  personalului plătit din fonduri publice,  prevederile din Legea 

nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat,  cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și  referatul nr. D 3579/2017  al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova  se propune  modificarea statului de funcții cu 

menținerea   numărului   total aprobat  de  42 posturi din care 5 posturi de 

conducere si 37  posturi de execuţie.   

     În urma  susținerii examenului de promovare în grad profesional 

organizat  

de instituție  în conformitate cu Regulamentul de organizare si desfașurare a 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Prahova nr.458/17.12.2014,  se  propune  transformare  a  1(un)  post  

ocupat  – personal contractual de execuție, inspector  de  specialitate,  studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă, grad profesional debutant,  în 1(un)  

post  ocupat  – personal contractual de execuție, inspector de specialitate, studii 

universitare de licență absolvite cu diplomă, grad profesional II,  titularul  

postului  fiind  declarat  admis,   conform procesului-verbal  anexat . 

           Fişa de post pentru salariatul promovat se completează cu atribuţii de 

complexitate sporită corespunzătoare gradului profesional obţinut şi utilităţii în 

activitatea desfăşurată .              

          Avizăm favorabil proiectul de hotărâre cu încadrarea în fondul de 

cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2017 . 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

ION ELENA  
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