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         HOTĂRÂREA   nr. 103 /2021 
                  pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.9785/07.07.2021; 
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 13500/16.06.2021, nr. 

14386/30.06.2021 și nr. 14525/01.07.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.9788/07.07.2021; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 
   în conformitate cu prevederile: 
         -  art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         - art. 41 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin H.G. nr. 286/20211, actualizată; 

-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice 
din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență, cu modificările 
ulterioare;  

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. - (1) Se aprobă transformarea a două posturi vacante de asistent medical 
principal din cadrul Laboratorului de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din 
Ambulatoriul Integrat în asistent medical debutant. 

(2)  În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare, la pozițiile nr. 1439 și nr.1440, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „asistent medical deb.”.   

Art.II. - (1) Se aprobă transformarea unui post de registrator medical cu studii medii 
din cadrul Secției Chirurgie Generală în registrator medical principal cu studii medii, în 
vederea promovării salariatului care a susținut și a promovat examenul de promovare. 



(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare, la poziția nr. 46, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „registrator medical pr.”.   

Art.III. – (1) Se aprobă transformarea unui post de registrator medical cu studii medii 
din cadrul Secției Medicină Internă în registrator medical principal cu studii medii, în 
vederea promovării salariatului care a susținut și a promovat examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare, la poziția nr. 507, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „registrator medical pr.”.  

 Art.IV. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcționar cu studii medii din 
cadrul Serviciului Administrativ cu un Birou Administrativ, un Compartiment Aprovizionare, 
Transport și un Compartiment Tehnic în referent de specialitate gr. III cu studii superioare, 
în vederea promovării salariatei care a absolvit studiile superioare universitare de licență. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare, la poziția nr. 1218, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „referent de specialitate, 
gr. III”, iar coloana 3 – „nivel studii” se modifică și va avea următorul cuprins ”S”.   

Art.V. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.VI. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și se publică pe pagina de 
internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
Vaslui, 19 iulie 2021 

 
                    
 
                     PREŞEDINTE,                 
                   Dumitru Buzatu                                      

          Contrasemnează: 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 ″pentru″  
       0 ″împotrivă″ și 2 ″abțineri″ 
                                                                                                                 


