
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

   HOTĂRÂREA   nr. 147/2021 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de 

concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice 
comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
 

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

nr. 13582/21.09.2021; 
-   adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 20647/16.09.2021; 
-  raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13584/21.09.2021; 
- 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. d) și ale alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Dipoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 250/2019 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice Comitetului Director din  Spitalul Județean de Urgență Vaslui; 
   luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data 
de 30.09.2021; 

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 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.  – Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia 
de concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director 
medical la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după cum urmează: 

a) Rinder Ana-Smaranda           – membru titular; 
___________ , ___________ – membru titular; 

b) Țuțuianu Mircea                   -  membru supleant; 
Vasiliu Cristina                     – membru supleant. 

Art. 2. – Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia 
de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de 
director medical din Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după cum urmează: 

a) Gache Cristina-Valeria    – membru titular; 
___________ , ________ – membru titular; 

b) Bocăneț Ionela               – membru titular; 
Buhuș Rodica                  – membru titular. 

 



 
Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine managerului 

Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, managerului 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2, 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, 30 septembrie 2021  
    

                                     
                                                                                                  
      PREȘEDINTE,  
                      Dumitru Buzatu  
 

                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hotărârea a fost adoptată conform Procesului-verbal 
 cu rezultatul votului secret, încheiat în data de 30.09.2021. 

http://www.cjvs.eu/

