
R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 176 

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate 

al primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale  

pentru anul 2020 conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului  

nr. 63/2010, actualizată  

  

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând Referatul de aprobare nr. 238/22.05.2020 al Primarului municipiului 

Ploieşti domnul Dobre Adrian Florin şi Raportul de Specialitate comun 

nr.262/22.05.2020 al Serviciului Resurse Umane, Organizare şi Administrativ și 

nr.214/22.05.2020 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții 

Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Ploieşti prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi la nivelul unitǎţii 

administrativ teritoriale, pentru Primǎria Municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile 

publice locale pentru anul 2020, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 63/2010, actualizată; 

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanţe, 

control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze din 

data de 27.05.2020, avizul Comisiei de specialitate nr. 6 – Comisia pentru 

învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport din data de 19.05.2020 şi 

avizul Comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, ordine publică, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti, petiţii şi reclamaţii din data de 26.05.2020; 

luând în considerare adresa nr. 6926/29.04.2020 emisă de Instituţia Prefectului 

– Judeţul Prahova, înregistratǎ la Municipiul Ploieşti cu nr. 7389/07.05.2020, 

anexatǎ; 

având în vedere prevederile art. III, alin.1 din Ordonanța Guvernului 

nr.63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi 

completată, care reglementează: ,,Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, la 

stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, autorităţile administraţiei publice locale se 

încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte 

integrantă din ordonanţa de urgenţă”; 

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a” şi alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

în conformitate cu prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din 

Ordonanța Guvernului nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim 

de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, modificată şi completată, coroborate cu prevederile art. VI, punctul 3 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 



unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, 

actualizată care reglementează: ,,În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ 

- teritorială a implementat proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care 

prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare 

înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării 

prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în 

proiecte.” 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Aprobă micşorarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Ploieşti pentru anul 2020 de la 379 posturi la 

378 posturi, din care 312 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 actualizată şi 66 posturi 

suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care 

implementează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile numai pe 

perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la Ordonanța de 

Urgență a Guvernului  nr. 63/2010 actualizată şi 56 posturi înfiinţate pentru 

proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 

6 din anexă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 actualizată, potrivit 

adresei nr. 7389/07.05.2020 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova. 

Art. 2 Aprobă menţinerea numărului maxim de posturi pentru Clubul Sportiv 

Municipal Ploieşti pentru anul 2020, respectiv 112 posturi din care 45 pentru 

implementarea proiectului ,,Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din 

Ploieşti” SMIS nr.47690. 

Art. 3 Aprobă menţinerea numărului maxim de posturi pentru Casa de Culturǎ 

,,Ion Luca Caragiale” Ploieşti pentru anul 2020, respectiv 16 posturi. 

Art. 4 Aprobă menţinerea numărului maxim de posturi pentru Administraţia 

Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti pentru anul 2020, respectiv 128 

posturi. 

Art. 5 Aprobă menţinerea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public 

Finanţe Locale Ploieşti pentru anul 2020, respectiv 149 posturi. 

Art. 6 Aprobă menţinerea numărului maxim de posturi pentru Poliţia Localǎ 

Ploieşti, pentru anul 2020, respectiv 240 posturi posturi. 

Art. 7 Aprobă micşorarea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public 

Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti pentru anul 2020, respectiv de la 

42 de posturi la 41 de posturi conform adresei nr. 7389/07.05.2020 emisă de 

Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova. 

Art. 8 În termen de maximum 60 de zile pentru Primăria Municipiului Ploieşti 

şi Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, se va propune 

spre aprobare organigrama, statul de funcţii, ca urmare a reorganizării structurilor. 

Art. 9 Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi instituţiile  

publice locale menţionate la art. 2 - art. 7 vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 



Art. 10 Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2019 

îşi încetează aplicabilitatea 

Art. 11 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

   

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 28 mai 2020 

 

 

                                                                                                Contrasemnează: 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETAR GENERAL, 

George-Sorin-Niculae BOTEZ                          Ioana Geanina SERBINOV                                                                                                

 

 

 

 


