
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. 24.977/ 06 decembrie 2017 al Serviciului resurse umane prin care se 

propune  modificarea  statului  de  funcţii  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Consiliului 
Judeţean Prahova; 

- Prevederile art. 63 şi prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 privind  Statutul 

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

art.  128 din  Hotărârea  de  Guvern  nr.  611  /2008  pentru  aprobarea  normelor  privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 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 

din aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova, precum și din cadrul unităților 

care funcționează în subordinea Consiliului județean Prahova, aprobat prin Dispoziția 

Președintelui  Consiliului județean  Prahova   nr.131/2011,    modificată și completată de 

Dispoziția  nr.458/2014,  prevederile din Legea nr.53/2003  –  Codul Muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile  din Legea – Cadru nr. 
153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

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 
 

 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 18 decembrie 2017 
 

 

Nr. 215 

 

 

      Contrasemnează, 

SECRETAR 

HERMINA ADI BÎGIU 



 

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  159   

gr. prof. superior   141 

 

  

gr. prof.principal   7   

gr. prof. asistent   7   

gr. debutant    4   

din care : 

 

Consilier 

din care : 

S 

 
 133   

gr. prof. superior    127   

gr. prof.principal 

 

   

6 

  

Inspector 

din care : 

S 

 
 11   

gr. prof. asistent/    7 

 

  

gr. prof.  debutant /    4   



Consilier juridic 

din care : 

S  9   

 

gr. prof. superior/    8   

gr. prof. principal /    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  7   

gr. prof. superior/    7   

Inspector  de 

specialitate/ gradul IA / 
(personal contractual) 

S    6 

Inspector  de 

specialitate/ gradul I / 
(personal contractual) 

S    1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                         

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.24.977/ Dosar IB/1/ 06 decembrie 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. 63 şi  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  prevederilor  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 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) , se propune modificarea  statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate, astfel :   

- transformare  1 post  ocupat  – funcţie  publică  de execuţie , clasa I, consilier,  grad  

profesional   principal,  în  1 post ocupat -  funcţie publică  de execuţie,  clasa I ,  consilier ,  

grad profesional superior   

- transformare  1 post  ocupat  – funcţie  publică  de execuţie , clasa I, consilier juridic,   

grad profesional  asistent,  în  1 post ocupat -  funcţie publică  de execuţie,  clasa I ,  

consilier juridic, grad profesional principal ( titularii   posturilor   au  fost declarați  admiși   

la examenul de promovare  în grad profesional organizat în luna noiembrie 2017   în  

cadrul Consiliului judeţean Prahova - anexat Raportul final al comisiei de concurs ), 

- transformare  1(un)  post  ocupat  – de natură contractuală,  de execuţie, cu studii  

superioare  de  lungă durată,  inspector de specialitate , grad profesional I  în 1(un)   post  

ocupat de natură  contractuală, de execuţie, cu studii superioare de lungă durată, 

inspector  de specialitate, grad profesional IA.  

- transformare  2(două)  posturi  ocupate  – de natură contractuală,  de execuţie, de  

muncitor  treaptă IV   în 2(două)   posturi ocupate  de natură  contractuală,  de muncitor  

treaptă profesională III. ( titularii posturilor de natură contractuală  au  fost declaraţi 

admişi la examenul de promovare  în grad /treaptă  profesională  organizat în luna  

octombrie 2017   în  cadrul Consiliului judeţean Prahova - anexat Raportul final al comisiei 

de concurs ). 

Având în vedere specificul activității ce se desfășoară la Serviciul informatică  și 

referatul nr. 23.696/ 20 noiembrie 2017 al Direcției Juridic Contencios și Administrație 

Publică, precum și activitatea de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie 

implementată la nivelul fiecărui angajator  se propune   transformarea postului vacant, 

funcție publică  de execuție  de  referent, gradul profesional superior  în 1 (un) post 

vacant,  funcție publică de execuție  de inspector,  gradul profesional  asistent, motivat de 

accesul la concurs a  unor  candidați cu studii superioare de lungă durată  cu un minim  de  

vechime în specialitate .  



 

      

   

       Pentru punerea în aplicare a prevederilor  din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare 

care prevede la art. 78 alin.(6) că autoritățile au obligația organizării unor concursuri de 

angajare exclusiv pentru persoane cu handicap se propune  transformarea postului vacant, 

funcție publică  de execuție  de  referent, gradul profesional superior  de la Serviciul 

gestiune documente și relații publice  în 1 (un) post vacant,  funcție publică de execuție  de 

inspector, gradul profesional  debutant ,  motivat de accesul la concurs a  unor  candidați 

cu studii superioare de lungă durată  fără vechime  în specialitate .  

  Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

ION ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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,   cu   menținerea  numărului  total  

aprobat  de  235  de posturi  ( 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 :   
- transformare   1 post  ocupat  – funcţie  publică  de execuţie , clasa I, consilier,  grad  

profesional   principal,  în  1 post ocupat -  funcţie publică  de execuţie,  clasa I ,  consilier ,  

grad profesional superior  și  transformare  1 post  ocupat  – funcţie  publică  de execuţie , 

clasa I, consilier juridic,  grad profesional  asistent,  în  1 post ocupat  -  funcţie publică  de 

execuţie,  clasa I ,  consilier juridic ,  grad profesional principal  (titularii  posturilor   au  

fost declarați admiși  la examenul de promovare  în grad profesional organizat în luna 

noiembrie  2017  în  cadrul Consiliului Judeţean Prahova - anexat Raportul final al 

comisiei de concurs), 

- transformare  1(un)  post  ocupat  – de natură contractuală,  de execuţie, cu studii  

superioare  de  lungă durată,  inspector de specialitate , grad profesional I  în 1(un)   post  

ocupat  de natură  contractuală,  de execuţie, cu studii superioare  de lungă durată, 

inspector  de specialitate, grad profesional IA  și transformare  a  2(două)  posturi  ocupate  

– de natură contractuală,  de execuţie, de muncitor  treaptă IV   în  2(două)   posturi 

ocupate  de natură  contractuală,  de muncitor  treaptă profesională III. ( titularii 

posturilor  au  fost declaraţi admişi la examenul de promovare  în grad / treaptă  

profesională  organizat în luna  octombrie 2017   în  cadrul Consiliului judeţean Prahova -

anexat Raportul final al comisiei de concurs ). 

Având în vedere implementarea cu data de 25 mai 2018 a directivei europene 

referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum  și  punerea în aplicare a 

prevederilor din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, cu modificările și completările ulterioare   se propune   transformarea  a 2 

(două) posturi vacante - funcții publice  de execuție de la Direcția Juridic Contencios și 

Administrație Publică, astfel : 

- 1 (un) post  vacant, funcție publică  de execuție  de  referent, gradul profesional 



 superior de la Serviciul informatică   se transformă în   1 (un) post vacant,  funcție publică 

de execuție  de inspector,  gradul profesional  asistent, motivat de accesul la concurs a   

 

 

 

candidaților  cu  studii superioare  de lungă durată și  cu  nivel  minim   de  vechime în 

specialitate .   

- 1 (un)  post  vacant, funcție publică  de execuție  de  referent, gradul profesional  

superior  de la Serviciul gestiune documente și relații publice se transformă  în 1 (un) post 

vacant,  funcție publică de execuție  de inspector, gradul profesional  debutant ,  motivat 

de accesul la concurs a  unor  candidați cu studii superioare de lungă durată  fără vechime  

în specialitate .  

     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  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


