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  Nr. 9 din 28.01.2021  

 

                                          Către 

PREFECTUL JUDETULUI PRAHOVA 

Domnului Cristian IONESCU – Prefect 

 

 

Stimate domnule Prefect, 

 

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, federație reprezentativă la nivel 

național ȋn sectorul de activitate “Administrație publică”, reprezintă interesele salariaților – 

funcționari publici şi personal contractual din consiliile județene, primării şi instituţii 

subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei 

centrale. 

În această calitate, ne-a fost semnalat de către Sindicatul Liber şi Independent al 

Consiliului Judeţean Prahova, prin preşedinte dl. Gheorghe Panait, sindicat afiliat la federația 

noastră, că la nivelul instituției Consiliului Județean Prahova s-a demarat o procedură de 

reorganizare şi reducere semnificativă a numărului de posturi din cadrul instituției, sens ȋn care 

au fost adoptate hotărâri de consiliu având acest obiect, care din punctul nostru de vedere ridică 

suspiciuni de legalitate şi oportunitate şi au la bază exclusiv voința politică a noului Preşedinte 

de Consiliu județean – domnul Iulian Dumitrescu. O primă hotărâre a fost emisă ȋn 13.11.2020, 

şi anume HCJ nr. 140/2020, referitor la care, ȋn procedura de contencios administrativ specifică, 

instanța de judecată a dispus suspendarea executării acesteia, pentru temeiuri bine justificate şi 

pagubă iminentă, conform art 14 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Ulterior, recent, a fost adoptată o nouă astfel de hotărâre, în data de 27.01.2021, având ca obiect 

pe de-o parte abrogarea celei inițiale suspendate, iar pe de altă parte, o noua reorganizare şi 

reducere a numărului de posturi. Desigur, şi această nouă hotărâre urmează a face obiectul 

controlului de legalitate şi oportunitate, dar demersurile, perseverența şi graba instituției de a 

adopta astfel de hotarâri, fără a astepta o soluție a instanței de judecată pe fondul cauzei şi ȋn 

mod definitiv şi irevocabil, ridică ȋndoieli şi creează premisele unor practici abuzive şi la limita 

legii. 
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Prin prezenta vă rugăm respectuos ca ȋn virtutea atribuțiilor legale ce vă revin ȋn materia 

tutelei administrative, să dispuneți o analiză obiectivă, pertinentă şi completă a acestei noi 

hotărâri având ȋn vedere pe de-o parte considerentele de legalitate a suspendării executării 

dispuse de către instanța de judecată ȋn privința primei hotărâri de consiliu județean având ȋn 

fond acelaşi obiect şi scop, şi pe de altă parte, aspectele de oportunitate vizate de normele de 

tehnică legislativă ȋn urgența demersului Preşedintelui Consiliului județean Prahova–emiterea 

unui act cu acelaşi obiect deşi anterior instanța a dispus o suspendare a efectelor juridice a unui 

act administrativ similar, dacă nu chiar identic. Considerăm că modificarea succesivă, incoerentă 

şi grabnică a organigramei şi statului de funcții ale Consiliuluui judetean Prahova, impune o 

cenzură insitiuțională a acestor practici specifice abuzului de putere, afectând atât interesele 

salariaților vizați de reducerea posturilor, cât şi funcționarea şi activitatea instituției ȋn interesul 

cetățenilor. 

 Ȋn speranța unei soluționări favorabile a problematicii semnalate, vă rugăm să ne trasnmiteți 

constatările instituției pe care o conduceți. 

Cu respect, vă asigurăm de ȋntreaga noastră considerație. 

 

 

Valer SUCIU 

                                                              Preşedinte al F.N.S.A. 

                                                      

 

        

                                                            

                                                                                                                        

 Întocmit: consilier juridic FNSA 

                                                                                                                                   Simina Feneşan-Cadiş 

                                                                                                                                                      


