
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: 

- Referatul de aprobare  nr.25.931/22 noiembrie  2021  al  președintelui
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr.25.932/22 noiembrie  2021  al Serviciului 
resurse umane  privind modificarea  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Prahova; 

- Prevederile din Legea cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile 
art.409 alin. (3) lit. a), art.475,  art. 478 alin.(4)  și prevederile art. 562   din  
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. c), precum și ale 
art.182  și  art. 196 alin. (1) lit.a)  din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

   Consiliul Judeţean Prahova adoptă 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
cuprins în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei  hotărâri vor fi  duse la îndeplinire de 
compartimentele de specialitate ale Consiliului  Judeţean Prahova.  

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

       CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETAR  GENERAL, 

        Hermina Adi  Bîgiu 

 Ploieşti, 23 decembrie 
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ROMÂNIA                                                                               A N E X A  
JUDEŢUL PRAHOVA                                                             La hotărârea nr........... 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        Din data de …………
       

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 

Secretar general  al 
județului - gradul II 

S 1    

Arhitect şef –  
gradul II 

S 1    

Director executiv –  
gradul II 

S 6    

Director executiv adjunct 
– gradul II 

S 4    

Şef serviciu - gradul II S 11    
Şef birou - gradul II S 3    
Şef serviciu - gradul II S   1  
Şef birou - gradul II S   1  
Consilier, consilier 
achiziții publice,  
inspector, consilier 
juridic, auditor din care : 

 
S 

  
164 

  

gr. prof. superior   147   
gr. prof. principal   14   
gr. prof. asistent   3   
gr. debutant   0   

din care: 
Consilier 
din care: 

S  121   

gr. prof. superior   120   
gr. prof. principal      1   
Consilier achiziții publice  
din care : 

S   13   

gr. superior    11   
gr.principal     2   
gr.asistent     0   
Inspector 
din care: 

S  15   

gr.prof. superior    2   
gr.prof. principal   10   
gr. prof. asistent   3   
gr. prof. debutant   0   
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  1   



gr. prof. superior   1   
Referent din care: M  5   
gr. prof. superior   5   
Inspector de specialitate/ 
gradul IA/  
( personal contractual ) 

S    10 

Inspector de specialitate/ 
gradul I/   
(personal contractual ) 

S    1 

Referent/ treapta IA 
(personal contractual ) 

M    1 

Personal de întreţinere şi 
deservire 

M    27 

Total posturi aparat de 
specialitate al C.J.PH. :  

 
237 

 
26 

 
170 

 
2 

 
39 

 
Administrator public 
 -1 funcție  

    S  1  

 
Cabinetul Preşedintelui 
Personal contractual 
Consilier S    2 
Referent  M    2 
 
Cabinetul Vicepreşedinte 
Personal contractual 
Consilier S    1 
Cabinetul Vicepreşedinte 
Personal contractual 
Consilier S    1 
 
Total general 
posturi/funcții – 
cf.OUG.63/2010 

 
244 

 

 
26 

 
170 

 
3 

 
45 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.25.931/ 22 noiembrie  2021   
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii pentru aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova 
 

                   În conformitate cu prevederile art.173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit. c) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare „ Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, 
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum 
şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 
interes judeţean” 
            Cu respectarea  prevederilor   art. 409 alin.(3) lit.a), art.475, art. 478 alin.(4)  și 
prevederile art.562  din  Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se consideră oportună  
modificarea statului de funcţii cu menținerea în numărul total aprobat de 247 
posturi/funcții: 3 funcții de demnitate publică, 1 funcție de  administrator public, 4 
posturi cabinet președinte, 1 post – cabinet vicepreședinte, 1 post cabinet vicepreședinte  
și 237 de posturi aparatul  de specialitate (  din care :  196 posturi – funcții publice  (  
funcția de secretar  general județ și 25 de conducere și 170 de execuție ) și 41 de 
posturi de natură contractuală ( 2  funcții de conducere,  12  funcții de execuție de 
specialitate și 27  posturi personal de întreținere ),  astfel: 

- transformare  de posturi ocupate de natura funcțiilor publice  pentru 8(opt) funcții  
publice de execuție ,   
             Titularii  posturilor   au  fost declarați  admiși  la examenul de promovare  în 
grad  profesional organizat în luna noiembrie 2021   în  cadrul  Consiliului Judeţean 
Prahova,  conform Proceselor - verbale anexate și respectiv conform evaluarii perioadei 
de stagiu pentru funcționarul  public debutant  și obținerea  de către acesta a 
calificativului corespunzător. 
-      transformare  de posturi ocupate de natură contractuală pentru 3(trei) funcții de 
execuție, 
       Titularii  posturilor   au  fost declarați  admiși  la examenul de promovare  în grad  
profesional organizat în luna noiembrie 2021   în  cadrul  Consiliului Judeţean Prahova,  
conform Proceselor – verbale din luna octombrie și respectiv luna noiembrie 2021. 
       Pentru salariații promovați se completează fişa de post cu atribuţii de        
complexitate sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în activitatea 
desfăşurată. 

              În baza celor mai sus menţionate, supun  spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU  

 



 
    ROMÂNIA                                    
   JUDEŢUL PRAHOVA                         
   CONSILIUL JUDEŢEAN  
   SERVICIUL RESURSE UMANE  
   Nr. 25.932/Dosar IB/3 /  22 noiembrie  2021  
 

R A P O R T 
la proiect de hotărâre  privind modificarea  statului de funcţii pentru aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Prahova 
 

 
                  În conformitate cu prevederile  art. 409 alin.(3) lit.a),  art. 475 , art. 478 
alin.(4)  și art. 562  din  Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din 
Legea cadru nr. 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare,  se propune  modificarea statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate, cu menținerea în numărul total aprobat de 247 
posturi/funcții, astfel: 
 

- transformare  de posturi ocupate de natura funcțiilor publice ,   
             4 posturi  – funcţie  publică  de execuţie de inspector , clasa I,  grad profesional  
      asistent,  în  4 posturi - funcţie publică  de execuţie de  inspector,  clasa I,  grad  
      profesional   principal ,  
            1 post  – funcţie  publică  de execuţie de  consilier juridic , clasa I,  grad 
profesional principal  în  1 post - funcţie publică  de execuţie de  consilier juridic,  clasa 
I,  grad   profesional  superior ,  
            1 post  – funcţie  publică  de execuţie de  consilier, clasa I,  grad profesional 
principal  în  1 post - funcţie publică  de execuţie de  consilier,  clasa I,  grad   
profesional  superior ,  
            1 post  – funcţie  publică  de execuţie de  consilier achiziții publice , clasa I,  
grad profesional asistent   în  1 post - funcţie publică  de execuţie de  consilier achiziții 
publice ,  clasa I,  grad   profesional  principal ,  
            1 post  – funcţie  publică  de execuţie de  inspector, clasa I,  grad profesional 
debutant   în  1 post - funcţie publică  de execuţie de  inspector,  clasa I,  grad   
profesional  asistent ,  
 
             Titularii  posturilor   au  fost declarați  admiși  la examenul de promovare  în 
grad  profesional organizat în luna noiembrie 2021   în  cadrul  Consiliului Judeţean 
Prahova,  conform Proceselor - verbale   nr. 25.085  și nr.25.086 din data de 10 
noiembrie  2021 și respectiv conform evaluarii perioadei de stagiu pentru funcționarul  
public debutant  și obținerea  de către acesta a calificativului corespunzător. 

-  transformare  de posturi ocupate de natură contractuală,   
3 posturi  –funcții  de natură contractuală  cu nivel de studii superioare de inspector de 
specialitate, grad profesional I  în  3 posturi -  funcții de natură contractuală  cu nivel de 
studii superioare de inspector de specialitate, grad profesional IA ,  
       Titularii  posturilor   au  fost declarați  admiși  la examenul de promovare  în grad  
profesional organizat în luna  octombrie și respectiv în luna noiembrie 2021   în  cadrul  



Consiliului Judeţean Prahova,  conform Procesului - verbal   nr. 23.182/19 octombrie 
2021 și Procesului – verbal nr. 25.357  din data de 15 noiembrie  2021. 
                 Pentru salariații  promovați se completează fişa de post cu atribuţii de        
complexitate sporită corespunzător gradului profesional obţinut şi utilităţii în activitatea 
desfăşurată. 
 
                Avizăm  favorabil  proiectul de hotărâre cu încadrarea  în fondul de cheltuieli  
de  personal  aprobat  pentru anul 2021. 
 
 
 
 

Șef serviciu 
ION ELENA 
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