
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                           
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
          HOTĂRÂRE 

              privind  modificarea  statului de funcții  pentru Direcţia Judeţeană   
               de Evidenţă a Persoanelor Prahova 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 13207/08.06.2022 al domnului preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 13208/08.06.2022 al Serviciului resurse 
umane privind  modificarea statului de funcții  pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Prahova; 
 - Prevederile art. 31 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Prevederile art.9 alin.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - Avizul nr. 3492494/26.05.2022 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti cu privire la modificarea  statului de funcții 
pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova, 
     În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și c) și alin. 5 lit. 
k), 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 funcții pentru Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Prahova. 

            (2) Statul de funcții 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  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 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, 30 iunie 2022 
 
Nr. 153 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                                A n e x a   
                                                                                                                  La Hotărârea nr. 
                                                                                                                Din data ___________  
        
 
 

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  
 (Agent poliţie) 

M  1     

Şef serviciu grad II 
 

S   1    

Consilier grad superior  
 

I    5   

Inspector grad 
superior  
 

I    1   

Inspector grad 
principal 
 

I    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      7 

Inspector de 
specialitate grad I 

S      7 

Inspector de 
specialitate grad II 

S      3 

Inspector de 
specialitate grad 
debutant 

S      2 

Referent grad IA  
 

SSD      1 

Referent grad IA  
 

M      6 

Îngrijitor  
 

M/G       1 

Şofer I  
 

M;G      1 



ROMANIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                           
PREȘEDINTE 
Nr. 13207/08.06.2022   
  
       
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcții  pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova 
 

 
            În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit.a și alin. (2) lit.b din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 84/2001 “Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii: atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes 
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean” și  “hotărăşte 
înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, 
în condiţiile legii”; 

În cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova sunt aprobate 
42 posturi cu normă întreagă (2 funcții publice cu statut special, 8 funcții publice și 32 
de funcții personal contractual ). 

Ţinând cont de specificul activităţii instituţiei,  pentru aplicarea legislaţiei în 
vigoare   și  văzând  scrisoarea  nr.  D 2186/27.04.2022 și  Nota  de  fundamentare  nr.  
D 2185/27.04.2022 ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova,  se 
consideră oportună și necesară  modificarea statului de funcții cu menținerea în 
numărul total aprobat de 42 posturi (5 funcții de conducere și 37 de funcții de execuție 
),   astfel: 
     - 2 posturi ocupate – de natură contractuală, de execuție, inspector de specialitate, 
studii superioare, grad profesional II, se transformă în 2 posturi ocupate de inspector de 
specialitate, studii superioare, grad profesional I, urmarea promovării titularilor în grad 
profesional imediat superior celui deținut.   
 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre. 
 
 

PREȘEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU  

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                           
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 13208/08.06.2022   
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind  modificarea  statului de funcții  pentru Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova 
 
 

            În conformitate cu prevederile art. 538 și art. 554 din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, ale art. 31 alin. (4)  și 
alin. (5) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare  și  având  în  vedere  scrisoarea  nr. 
D  2186/27.04.2022  și  Nota  de  fundamentare nr. D 2185/27.04.2022 ale Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova, se propune modificarea statului de funcții 
cu menținerea în numărul total aprobat de 42 posturi (2 funcții publice cu statut special, 
8 funcții publice și 32 de funcții personal contractual ) prin transformarea a 2(două) 
posturi ocupate  pentru care  titularii  au  fost  declarat  admiși la examenul de  
promovare  în   grad/ treaptă  profesională   organizat  de  instituție  în   luna aprilie 
2022  ( conform Raportului Final nr.D 2184/27.04.2022, anexat), astfel:  

- 2 posturi ocupate – de natură contractuală, de execuție, inspector de specialitate, 
 studii superioare, grad profesional II, se transformă în 2 posturi ocupate de inspector 
de specialitate, studii superioare, grad profesional I.   
       Pentru salariații declarați admiși în urma susținerii examenului de promovare, se 
completează fişa de post cu atribuţii de complexitate sporită corespunzător gradului 
profesional obținut. 
 
       Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 
cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2022. 
 
 

Șef Serviciu, 
Ion Elena 
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