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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 141/2021 
privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  

nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 13369/17.09.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13370/17.09.2021; 
- avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea 

consiliilor locale; 
- rapoartele finale al examenului de promovare în grad profesional                                     

nr. 13359/17.09.2021 și nr. 13361/17.09.2021; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) și ale art. 554 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 alin. (1) coroborate cu art. 31 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările 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 şi completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant în regim contractual de 
execuție de referent - nivel studii medii - din cadrul Cabinetului Președintelui în consilier – 
nivel studii superioare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, poziția nr. 11, coloana 11 – ”Funcția contractuală 
de execuție” și coloana 12 – ”Nivelul Studiilor” se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”consilier”, ”S”. 

Art.2. – (1) Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante de execuție de 
consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului de 
Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale în consilier achiziții publice, clasa I, gradul 
profesional asistent. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 



specialitate al Consiliului Județean Vaslui, poziția nr. 30, coloana 8 – ”Gradul profesional” se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”asistent”. 

Art.3. – (1) Se aprobă transformarea unei funcții în regim contractual de execuție, de 
inspector de specialitate, gradul profesional I în cadrul Biroului Relații cu Publicul și 
Consilierii, Relații Mass-media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică, în 
inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea promovării personalului 
contractual care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, poziția nr. 77, coloana 13 – ”grad/treaptă 
profesională” se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”. 

 Art.4. – (1) Se aprobă transformarea unei funcții în regim contractual de execuție, 
de inspector de specialitate, gradul profesional I, în cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția 
Economică, în inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea promovării 
personalului contractual care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat 
superior. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind 
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, poziția nr. 122, coloana 13 – ”grad/treaptă 
profesională” se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”. 

Art.5. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 
și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial al Județului. 

 
                                                                                                  Vaslui, 30 septembrie 2021  

    
                                                                                                                                      
      PREȘEDINTE,  
                      Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru”,    
         10 voturi “împotrivă” și 3 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/

