
 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                              

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

 

                                                                     

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Prahova 

 

        Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a   domnului președinte al   Consiliului Judeţean Prahova  şi 

Raportul nr. 17.592/ 04 septembrie  2017  al Serviciului  resurse umane prin care se 

propune modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Prahova ; 

-   Prevederile  prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind  Statutul  

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile   

din Hotărârea de Guvern nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu   modificările  şi completările ulterioare, 

-   Prevederile  art. 31 alin.(4) din Legea – Cadru nr. 153/2017  privind  salarizarea   

personalului plătit din fonduri public.  

 

           În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) și art.97 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                    Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre: 

 

Art.1 (1).  Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean 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 aduse la îndeplinire de Serviciul  resurse 

umane şi Direcţia Economică  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului  Judeţean  

Prahova. 

                                                        PREŞEDINTE, 

                                          BOGDAN ANDREI TOADER    
 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                                           SECRETAR   

                                                                                                      Bîgiu Hermina Adi  

 

 
 Ploieşti, 29 sep 2017 

 Nr. 169 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova 

 

 

 

            În conformitate cu prerogativele conferite de Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, Consiliul judeţean are competența  de a aproba  organigrama,  

statul de funcţii şi regulamentul de organizare si funcţionare  ale  aparatului  de  

specialitate.   

           Se propune  modificarea   statului de funcții pentru aparatul de specialitate,  cu    

menținerea  numărului  total  de 235 de posturi aprobate   ( 195  funcții publice  din care  

27 funcții de conducere și 168 funcții de execuție  și  40  funcții  de  natură  contractuală  

din care  3 funcții de conducere și 37 funcții de execuție),  astfel :   

-   1(un)  post  ocupat  de  inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad  

profesional debutant   în  1(un)  post  ocupat de  inspector, funcție publică de execuție, 

clasa I,  grad profesional asistent,  ca urmare  a  obținerii  de  către  funcționarul public a 

calificativului corespunzător  la  evaluarea  perioadei de stagiu realizată în luna  septembrie  

2017 (anexat raportul de evaluare). 

- transformare 1(un) post de natură contractuală  de inspector de specialitate, gradul  

profesional IA   în  1 (un)  post  – funcție  de natură contractuală de execuție de inspector 

de specialitate , gradul profesional II  de la  Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu, 

Biroul administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii. 

 

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

privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate al Consiliului 

Judeţean Prahova. 

 

 

                                                      P R E Ş E D I N T E, 

BOGDAN ANDREI TOADER  

 

 
 

 

 



ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 17.592/ Dosar  I/B/2/ 04 septembrie  2017  

 

 

 

R A P O R T 

la  proiectul de  hotărâre  privind modificarea   statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova    

           
   În conformitate cu prevederile  art. 107 alin. (2) lit. a) și  b) din Legea nr. 188/1999  

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a prevederile  din Legea – Cadru nr. 153/2017  privind  salarizarea   

personalului plătit din fonduri public, se propune reîncadrarea funcțiilor și   modificarea  

statului de funcţii pentru aparatul de specialitate  cu   menținerea  numărului  total  de 235 

de posturi aprobate   ( 195  funcții publice  din care  27 funcții de conducere și 168 funcții 

de execuție  și  40  funcții  de  natură  contractuală  din care  3 funcții de conducere și 37 

funcții de execuție),  astfel :  

-   1(un)  post  ocupat  de  inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad 

profesional debutant   în  1(un)  post ocupat de  inspector, funcție publică de execuție, clasa 

I,  grad profesional asistent ,  ca urmare  a  obținerii  de  către  funcționarul public a 

calificativului corespunzător  la  evaluarea  perioadei de stagiu realizată în luna  septembrie  

2017 (anexat raportul de evaluare), 

- transformare 1(un) post de natură contractuală  de inspector de specialitate, gradul  

profesional IA   în  1 (un)  post  – funcție  de natură contractuală de execuție de inspector 

de specialitate , gradul profesional II  de la  Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu , 

Biroul administrativ, personal de întreținere și Palatul Culturii, motivat de accesul mai 

multor candidați la înscrierea pentru acest post, precum și la cerința de pe piața muncii 

referitoare la minimul necesar de vechime .  (anexat referatul nr. 15012/2017) 

       Apreciem  că propunerea privind modificarea   statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate  al  Consiliului Judeţean Prahova  asigură buna desfăşurare a activităţii acestuia 

şi se încadrează în fondul de cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2017.   Avizăm 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 
 

 



 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                          A N E X Ă  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     La Hotărârea nr………. 

                                                                                                                 Din …………………… 

 

STAT  DE  FUNCŢII  AL  APARATULUI  DE SPECIALITATE  AL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA 

 

 

Denumire funcţie /grad 

profesional/treaptă 

profesională 

 

Nivel 

studii 

 Categorie funcţie publică Personal contractual 

Conducere  Execuţie Conducere  Execuţie 

Total general 

din care: 

235 27 168 3 37 

Secretar   al judetului-

gradul II/  

S 1    

Director general  

gradul II/  

S 1    

Arhitect sef-gradul II – S 1    

Director  executiv - 

gradul II –  

S 6    

Director executiv 

adjunct-gradul II –  

S 5    

Sef serviciu-gradul II – S 11    

Sef birou-gradul II– S 2    

Administrator public 

 

S   1  

Sef serviciu-gradul II /  S   1  

Sef birou-gradul II / S   1  

Consilier, inspector, 

consilier juridic, 

auditor din care : 

S  157   

gr. prof. superior   140 

 

  

gr. prof.principal   7   

gr. prof. asistent   7   

gr. debutant    3   

din care : 

 

Consilier 

din care : 

S 

 
 133   

gr. prof. superior    126   

gr. prof.principal 

 

   

7 

  

Inspector 

din care : 

S 

 
 9   

gr. prof. asistent/    6 

 

  

gr. prof.  debutant /    3   



Consilier juridic 

din care : 

S  9   

 

gr. prof. superior/    8   

gr. prof. asistent /    1   

Auditor 

din care : 

S  6 

 

  

gr. prof. superior/    6   

Referent de specialitate 
din care : 

SSD  2   

gr. prof. superior/    2   

Referent 
din care : 

M  9   

gr. prof. superior/    9   

Inspector  de 

specialitate/ gradul IA / 
(personal contractual) 

S    5 

Inspector  de 

specialitate/ gradul I / 
(personal contractual) 

S    2 

Inspector  de 

specialitate/ gradul II / 
(personal contractual) 

    1 

Referent / treapta  IA/ 
(personal contractual) 

M    1 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

- Consilieri  

S 

 

 

 

   3 

 

 

Personal contractual la 

Cabinetul  Preşedintelui  

- Referent, 

M 

 

 

   1 

 

 

Personal  de intretinere 

si deservire 

M    24 
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