
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                           
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
           

H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu,  asistenți maternali 

profesioniști și asistenți personali profesioniști 
 
Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 18.856/17 august 2022 al domnului preşedinte al 
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 18.860/17 august 2022 al Serviciului 
resurse umane privind  modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști; 
         - Scrisoarea nr. IA36503/16.08.2022 și referatul nr. IA 36501/16.08.2022 ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova;  
În conformitate cu: 
 - Prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
de asistență socială și a structurii orientative de personal, prevederile din Hotărârea 
de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
prevederile din Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  
         - Prevederile din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,   prevederile din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat,  cu modificările şi completările 
ulterioare,  precum și prevederile art.409 alin. (3)  lit. a) și lit. b)  și  art.551  din 
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
   -  Hotărârile nr.1/2022 și nr.4/2022 ale Colegiului Director  prin care se 
eliberează aviz pentru modificarea statului de funcții al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști ; 
 În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit.b) și c) și alin.(5) 
lit.b)  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 Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți 
maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști; 



     (2)  Statul de funcții  pentru  Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova – aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și 
asistenți personali profesioniști 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  către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.  

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

 
 

 
PRESEDINTE, 

Iulian Dumitrescu  
 

 
 
                                                                                                                        

CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                            SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                Hermina Adi Bîgiu  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Ploieşti, 31 august 2022 
 
 Nr. 222 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN   PRAHOVA                  A N E X A 
                                          la Hotărârea nr. _____ 
                               din _______________                                                     
                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

STAT DE FUNCŢII   
AL  DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  PROTECŢIA 

COPILULUI PRAHOVA - APARATUL PROPRIU, ASISTENȚI MATERNALI 
PROFESIONIȘTI ȘI ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI 

  
 
 
 

Denumire funcţie/grad 
profesional 

 Aparat propriu  
 

Personal de 
specialitate  

Clasă /       
Nivel studii 

Funcție publică  Personal 
contractual  

   Conducere  Execuție  Execuție   
Total general 

din care: 
 20 148 27 466 

Director executiv  Grad II I 1 - - - 
Director executiv adjunct 

Grad II 
I 2 - - - 

Şef serviciu  Grad II I 13 - - - 
Şef birou Grad II I 4 - - - 

Consilier,  
inspector, consilier 

juridic, consilier achiziţii 
publice 

din care : 
 

- gr.superior  
 

 - gr.principal  
 

- gr.asistent  
 

- gr. debutant  

I  132  
 
 
 
 
 

100 
 

19 
 

13 
 

0 
 

 - 

Consilier 
 

- gr. superior  
 

- gr. principal  
 

- gr. asistent  
 

- gr. debutant  

I - 113 
 

83 
 

18 
 

12 
 

0 
 

  

Consilier juridic  
 

- gr. superior 
 

- gr. principal 
 

      - gr.asistent 
 

      - gr. debutant 

I - 6 
 

5 
 

1 
 

0 
 

0 
 

 
 

 

Consilier achiziţii publice   6   



 
- gr. superior  

 
- gr. principal  

 
- gr. asistent  

 
- gr. debutant 

 
5 
 

0 
 

1 
 

0 
 

Inspector 
 

- gr. superior  
 

      - gr. principal  
 

- gr. asistent  
 

- gr. debutant 

I - 7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 

  

Auditor 
 

- gr. superior  
 

- gr. principal  
 

I - 3 
 

3 
 

0 
 

  

Referent 
 

- gr. superior  
- gr. principal  
-  gr. asistent 
 - gr. deburant 

III  13 
 

13 
0 
0 
0 

  
 

  Personal  
Contractual 

- funcţie de conducere 
 -       funcţie de execuţie   

- - - 27 
 
- 

27 

 

Asistent social 
         - gr. principal 

 -  gr. specialist 
 -  gr. practicant 

S - - 2 
1 
1 
0 

 

Psiholog 
- gr. practicant 

S -  1 
1 

 

Medic 
             - medic 
        -  gr. specialist 

S - - 6 
1 
5 

 

Inspector specialitate 
              - gr. IA 
              - gr. I 
              - gr. II 
              - gr. III 

S - - 8 
7 
1 
0 
0 

 

Referent 
- tr. IA 

M - - 3 
3 

 

Şofer 
- tr. I 

M/G - - 5 
5 

 

Îngrijitor M/G - - 2  
Aparat propriu 195 posturi avizate de Ministerul Muncii  

Asistenţi maternali 
profesionişti 

M/G - -  416 

Asistenţi personali 
profesionişti 

M/G - -  50 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL PRAHOVA   
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr.  18.856 /17 august 2022  
 
 

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

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat 
propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști 

 
 
             În conformitate cu prevederile art. 173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit. b) și c), 
precum și ale art. 182 alin.(1) și alin. (2)  precum și ale art. 196  alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ „ 
Consiliul  județean  aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean, organigrama, statul de funcții și 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 și serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean” 
  
          Văzând scrisoarea nr. IA 36503/16.08.2022 și Referatul nr. IA 36501/16.08.2022  
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova,  prevederile 
din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile din Legea 
– Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile din Legea nr. 53/2003 – 
Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră 
necesară şi oportună modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat propriu,  asistenți maternali 
profesioniști și asistenți personali profesioniști, astfel :  

a) Transformări de funcții publice de execuție vacante  în funcții publice de execuție  
vacante de nivel inferior ori  superior , cu încadrarea în numărul maxim  aprobat de 168 
de posturi- funcții publice  pentru aparatul  propriu, astfel :  
 

-  1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului  
Resurse Umane în  1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Resurse Umane; 

- 1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului  
Financiar, Contabilitate, Salarizare  în 1 post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare; 

-  1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul  
Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Copii în 1 post de consilier clasa I grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Copii; 



- 1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului 
 Relații cu Publicul în 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Relații cu Publicul; 
        Posturile  transformate   sunt  prevăzute cu normă întreagă  și pentru perioada 
nedeterminată a raportului  de serviciu . 
 

b) modificări intervenite în structura funcțiilor publice ca urmare a promovării în  
grad profesional a funcționarilor publici, astfel :  

 
  - 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal în 1 post de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap;   
  -  1 post consilier, clasa I, grad profesional principal în 1 post de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul  Biroului Buget și Patrimoniu;   
 -  1 post consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în 1 post de 
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Serviciului 
Achiziții Publice, Tehnic și Urmărire Contracte;  
    -1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în 1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, 
Analiză Statistica şi Îndrumare Metodologică a Activităţilor S.P.A.S.; 
  - 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în 1 post de consilier, 
clasa I , grad profesional principal în cadrul Biroului Adopţii. 
 
    - 4 posturi consilier, clasa I, grad profesional asistent în  4 posturi  de consilier clasa I, 
grad profesional principal în cadrul  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu 
Handicap; 
     - 1 post  consilier clasa I grad profesional principal se transformă în 1 post de 
consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciul Evaluare Inițială 
Intervenție în Regim de Urgență, Abuz și Violență în Familie. 
 

c) transformări de posturi de natura contractuală  ocupate  pentru care titularii au  
fost declarați admisi la examenul de promovare în grad profesional : 
 
 
   -1 post de inspector specialitate, grad profesional  I/S în post de inspector specialitate, 
grad profesional  IA/S în cadrul Serviciului Relații cu Publicul. 
 
 
           În baza celor mai sus menţionate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind modificarea statului de funcții  pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova - aparat propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți 
personali profesioniști.  
  

P R E Ş E D I N T E, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 

 



ROMÂNIA                                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA                                         
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.18.860 / 17.08. 2022                                                                                                       
 
 

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

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - aparat 
propriu, asistenți maternali profesioniști și asistenți personali profesioniști 

 
                Văzând scrisoarea nr. IA36503/16.08.2022 și referatul nr. IA 
36501/16.08.2022 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Prahova, prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,   
prevederile din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de  prevederile din 
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
se propune modificarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Prahova - aparat propriu,  asistenți maternali profesioniști și 
asistenți personali profesioniști, cu menținerea în numărul  maxim aprobat  de 195 
posturi pentru aparatul propriu, astfel :  

a) Transformări de funcții publice de execuție vacante  în funcții publice de execuție  
vacante de nivel inferior ori  superior , cu încadrarea în numărul maxim de 168 de 
posturi- funcții publice  aprobat pentru aparatul  propriu și în fondurile bugetare anuale 
alocate , astfel :  

-  1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului  
Resurse Umane în  1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Resurse Umane; 

- 1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului  
Financiar, Contabilitate, Salarizare  în 1 post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Salarizare; 
 

-  1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul  
Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Copii în 1 post de consilier clasa I grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Secretariatul Comisiei pentru Copii; 

- 1 post vacant de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului 
 Relații cu Publicul în 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Relații cu Publicul; 
        Posturile  transformate sunt  prevăzute cu normă întreagă  și pentru perioada 
nedeterminată a raportului  de serviciu. 
 

b) modificări intervenite în structura funcțiilor publice ca urmare a promovării în  
grad profesional a funcționarilor publici, astfel:  
 



  - 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap;   
  -  1 post consilier, clasa I, grad profesional principal în post de consilier, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul  Biroului Buget și Patrimoniu;   
 -  1 post consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal în post de 
consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Serviciului 
Achiziții Publice, Tehnic și Urmărire Contracte;  
    -1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în post de consilier, 
clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, 
Analiză Statistica şi Îndrumare Metodologică a Activităţilor S.P.A.S.; 
  - 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în post de consilier, 
clasa I ,grad profesional principal în cadrul Biroului Adopţii. 
    - 4 posturi consilier, clasa I, grad profesional asistent în  4 posturi  de consilier clasa I, 
grad profesional principal în cadrul  Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu 
Handicap; 
     - 1 post  consilier clasa I grad profesional principal se transformă în 1 post de 
consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciul Evaluare Inițială 
Intervenție în Regim de Urgență, Abuz și Violență în Familie. 

c) transformări de posturi de natura contractuală  ocupate  pentru care titularii au  
fost declarați admisi la examenul de promovare în grad profesional : 
 
   -1 post de inspector specialitate, grad profesional  I/S în post de inspector specialitate, 
grad profesional  IA/S în cadrul Serviciului Relații cu Publicul. 
 
         Modificările propuse au fost avizate de Colegiul Director al instituției conform 
Hotărârilor nr. 1/2022  și nr.4/2022.  
         Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de 
cheltuieli  de personal  aprobat  pentru anul 2022. 
 
 
 

Șef serviciu resurse umane, 
Ion Elena 
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