
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind  numirea prin reîncadrare a  domnului  Banu Daniel  pe perioadă nedeterminată 

în funcţia de conducere de natură contractuală de director al Serviciului  Public Judeţean 
Salvamont Prahova 

 

 

Având în vedere: 

-   Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova,   precum şi Raportul 

nr. 25.128 / 07 decembrie 2017  al Serviciului resurse umane prin care se propune numirea 

prin reîncadrare a domnului Banu Daniel pe perioadă  nedeterminată  în funcţia de conducere 

de natură contractuală de  director, grad II al  Serviciului  Public Judeţean Salvamont Prahova 

; 

- Prevederile din Hotărârea nr.205/24 noiembrie 2017 a Consiliului Județean Prahova  privind 

modificarea organigramaei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și 

funcționare pentru Serviciul  Public Judeţean Salvamont Prahova, 

-   Prevederile   din   Legea   nr.53/2003-   Codul   muncii,   republicată,   cu   modificările   și 

completările ulterioare, precum și prevederile din  Legea – Cadru nr. 153/2017  privind 

salarizarea  personalului plătit din fonduri publice, 

În  temeiul  prevederilor  art.  91  alin.  (2)  lit.  e)  și  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   Se numeşte prin reîncadrare domnul Banu Daniel   pe  perioadă  nedeterminată  în 

funcţia   de   conducere de natură contractuală de director, grad II al Serviciului   Public 

Judeţean Salvamont Prahova . 

Art.2 Fişa  de post aferentă funcţiei  de conducere de natură contractuală  se anexează la 

actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează angajatului . 
Art.3     Salarizarea Serviciului   Public Judeţean Salvamont Prahova   se va stabili prin 

dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova. 

Art.4  Prevederile  prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie  2018 

și  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică  va aduce la cunoştinţă prevederile 

prezentei hotărâri. 

PRESEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 18 decembrie 2017 

Nr. 217 

Contrasemnează, 

SECRETAR 

HERMINA ADI BÎGIU 



 

ROMÂNIA                                                                           

JUDEŢUL PRAHOVA                                         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

                                              

           

EXPUNERE DE MOTIVE 

  la proiectul de hotărâre  privind  numirea prin reîncadrare a  domnului  Banu Daniel   pe  

perioadă  nedeterminată în funcţia de conducere de natură contractuală  de   director  al 

Serviciului  Public Judeţean Salvamont Prahova    

 

 

                          În conformitate cu prevederile art.91 alin.(2) lit. e)  din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată „Consiliul judeţean numește, sancționează și dispune 

suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de 

muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice  de interes 

județean .” 

           Văzând prevederile Hotărârii nr. 205/ 24 noiembrie 2017 a Consiliului Județean 

Prahova  privind  modificarea  organigramei,  a  statului  de funcţii  și a regulamentului de 

organizare și funcționare pentru Serviciul Public Județean Salvamont Prahova și 

transformarea postului ocupat de conducere de natură contractuală de  șef Serviciu Public  

Județean Salvamont Prahova, grad II în post ocupat de  conducere  de natură contractuală   de  

Director,  grad II, se propune începând cu data de 01 ianuarie 2018, numirea  prin  

reîncadrare a domnului Banu Daniel,   care are calitatea de ordonator de credite,  în  funcția 

de director  având în vedere faptul că  este schimbată denumirea funcției fără modificarea în 

proporție de peste 50%  a atribuțiilor aferente funcției de  conducere de  natură contractuală .  

 

               Faţă de cele expuse mai sus supun spre dezbatere şi aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.  

 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                    

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                          

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.  25.128/ Dosar IB/3 / 07 decembrie 2017  

 

 

 

 

 

R A P O R T 

  la proiectul de hotărâre  privind  numirea prin reîncadrare a  domnului  Banu Daniel   pe  

perioadă  nedeterminată în funcţia de conducere de natură contractuală  de   director  al 

Serviciului   Public Judeţean Salvamont Prahova    

 

 

             Văzând prevederile din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, precum și Hotărârii nr.205/ 24 noiembrie 2017 a Consiliului Județean 

Prahova  privind  modificarea  organigramei,  a  statului  de funcţii  și a regulamentului de 

organizare și funcționare  pentru  Serviciul Public Județean Salvamont Prahova și 

transformarea postului ocupat de conducere de natură contractuală de  șef Serviciu Public  

Județean Salvamont Prahova, grad II în post ocupat de  conducere  de natură contractuală   de  

Director,  grad II, se propune începând cu data de 01 ianuarie 2018, numirea  prin  

reîncadrare a domnului Banu Daniel,   care are calitatea de ordonator de credite,  în  funcția 

de director  având în vedere faptul că  este schimbată denumirea funcției fără modificarea în 

proporție de peste 50%  a atribuțiilor aferente funcției de  conducere de  natură contractuală .  

 

 Avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 

ȘEF SERVICIU, 

ION ELENA  
 


