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JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA  nr. 149/2021 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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. 14555/08.10.2021; 
-  raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 14678/12.10.2021; 
- 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; 
 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data 
de 29.10.2021; 

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.I.- Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 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 se completează și va avea următorul 
cuprins: 

”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; 
Agafiței Emilian                  – membru titular; 

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

Art.II.- Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 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 se modifică, se completează și va 
avea următorul cuprins: 



”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; 
Ciobanu Ramona-Alina    – membru titular; 

b) Bocăneț Ionela                – membru supleant; 
Buhuș Rodica                  – membru supleant.” 

Art.III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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, 
rămân neschimbate.  

Art.IV. – 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 interesate, 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, 29 octombrie 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 29.10.2021. 
 

http://www.cjvs.eu/

