
ROMÂNIA                                                                                                 
JUDEŢUL PRAHOVA                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                     
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură 

Prahova  
  

Având în vedere: 
         - Referatul de aprobare nr. 30168/21.12.2022 al domnului președinte al  
Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 30169/21.12.2022 al Serviciului 
resurse umane și al Biroului sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, 
ONG-uri, turism privind modificarea statului de funcţii  pentru  Centrul Județean de 
Cultură Prahova;  
       - Prevederile  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 coroborat cu  prevederile din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum  și  prevederile din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) și  lit. c) și alin. (5) 
lit. d), precum și ale  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
            Consiliul Judeţean Prahova adopta prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Centrul Județean de 

Cultură Prahova. 
            (2) Statul de funcţii  pentru Centrul Județean de Cultură Prahova,  

modificat  conform  prevederilor  alin. (1)  este  prevăzut  în  anexa  care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Centrul Județean de 
Cultură Prahova. 

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

  
P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone      

VICEPREȘEDINTE                                                      
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                    Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 Ploieşti, 31 ianuarie 2023 
 
 Nr. 17 
 



 
 

CONSILIUL  JUDEȚEAN  PRAHOVA                                             Anexă  
                                                                                                                 La Hotărârea nr........  
                                                                                                                 din data de................       
 
 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE CULTURĂ PRAHOVA 

 
 
 
Denumire funcție/grad 
/treaptă  profesional/ă 

Clasa 
(nivel 
studii) 

                         Personal  contractual 

        Conducere                     Execuție 

Total general din care: 50 4 46 
Manager/II S 1  
Contabil  șef/II S 1  
Șef Serviciu/II  S 2  
Economist/specialist IA S  1 
Economist/I S  1 
Referent de specialitate/ I  S  2 
Referent de specialitate/II S  1 
Referent /IA S  3 
Referent /I  S  1 
Expert/I S  12 
Expert/II  S  12 
Specialist instrumente de 
suflat/- treapta I 

  5 

Instructor/ - treapta I M  6 
Casier M  1 
Șofer/- treapta I M  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 30168/21.12.2022    
 
 
 

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

Cultură Prahova  
 
 

 
            În conformitate cu prevederile art.173  alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.b) și c)  și alin. 
(5) lit.d)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
„ 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” 
           Văzând  scrisoarea  nr. 3947/20.12.2022  a  Centrului  Județean  de  Cultură  
Prahova,  se consideră oportună și necesară  modificarea statului de funcţii cu menținerea 
numărului total  aprobat  de  50 de posturi (4 funcții de conducere și 46 de funcții de 
execuție), astfel : 

- se transformă 1 post ocupat de referent, studii superioare, grad profesional I în 1 
 post ocupat de referent, studii superioare, grad profesional IA, urmare a promovării 
titularului în grad profesional imediat superior celui deținut. 
 
      Față de cele prezentate, supun  spre aprobare  prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 

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

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
SERVICIUL  RESURSE UMANE 
Nr. 30169/21.12.2022         
 
 

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

Cultură Prahova  
 
               Văzând scrisoarea  nr. 3947/20.12.2022  a  Centrului Județean de Cultură 
Prahova, Referatul de aprobare nr. 30168/21.12.2022 al domnului preşedinte al Consiliului 
Judeţean Prahova, cu respectarea prevederilor  din Ordonanța de  Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a prevederilor  din Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  se propune modificarea  
statului de funcţii cu menținerea   numărului total  aprobat  de  50 de posturi (4 funcții de 
conducere și 46 de funcții de execuție). 
            Aplicând prevederile  art.31  (4) din Legea  nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare , se 
menționează „ promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau 
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care 
acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior”, se propune  transformare de 
post ocupat  pentru care  titularul a fost declarat admis la examenul de promovare în 
treaptă profesională  organizat de instituție în  luna decembrie 2022  ( conform Procesului 
- Verbal nr. 3935/19.12.2022, anexat), astfel:  

- se transformă 1 post ocupat de referent, studii superioare, grad profesional I în 1 
 post ocupat de referent, studii superioare, grad profesional IA, urmare a promovării 
titularului în grad profesional imediat superior celui deținut. 
            Pentru salariatul promovat se completează fişa  de  post  cu atribuţii de 
complexitate sporită corespunzător gradului profesional obținut și utilității în activitatea 
desfașurată. 
 
        Avizăm favorabil proiectul de hotărâre, cu încadrarea în limita fondului de cheltuieli  
de personal. 
 
 
Şef Serviciu resurse umane,                                             Șef Birou  
                                                                                   sănătate, cultură, învăţământ,                                   
                 Ion Elena                                        mass-media, sport-tineret, ONG-uri,turism,                                  
                                                                                         Nicolae Constantin Marius 
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