
 ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 197/2021 
                  pentru modificarea a 24 de 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 și completările ulterioare 

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

nr. 16305/08.11.2021; 
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 24889/02.11.2021 și                                         

nr. 24888/02.11.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 16308/08.11.2021; 
- 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. 207 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăți, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 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 și completările 
ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
  
                                                             HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. - (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de bioinginer medical cu 

studii superioare din cadrul Serviciului Administrativ cu un birou administrativ, un 
compartiment aprovizionare, transport și cu un compartiment tehnic în bioinginer medical 
debutant cu studii superioare. 

(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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1215 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„bioinginer medical deb.”.   



Art.2. - (1) Se aprobă transformarea a 2 (două) posturi de asistent medical cu 
studii postliceale din cadrul Secției Chirurgie Generală în asistent medical principal cu 
studii postliceale, în vederea promovării salariatelor care au susținut și au 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă pozițiilor nr. 34 și nr. 35 se modifică și va avea următorul 
cuprins: „asistent medical pr.”.   

Art.3. – (1) Se aprobă transformarea a 3 (trei) posturi de asistent medical cu 
studii postliceale din cadrul Secției A.T.I. în asistent medical principal cu studii 
postliceale, în vederea promovării salariatelor care au susținut și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă pozițiilor nr. 334, nr. 357 și nr.358 se modifică și va avea 
următorul cuprins: „asistent medical pr.”.  

Art.4. – (1) Se aprobă transformarea a 3 (trei) posturi de asistent medical cu 
studii postliceale din cadrul Secției Neurologie în asistent medical principal cu studii 
postliceale, în vederea promovării salariatelor care au susținut și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă pozițiilor nr. 417- 419 se modifică și va avea următorul 
cuprins: „asistent medical pr.”.  

Art.5. – (1) Se aprobă transformarea a 3 (trei) posturi de asistent medical cu 
studii postliceale din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală în asistent 
medical principal cu studii postliceale, în vederea promovării salariatelor care au susținut 
și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă pozițiilor nr. 1031-1033 se modifică și va avea următorul 
cuprins: „asistent medical pr.”.  

Art.6. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical licențiat cu 
studii superioare din cadrul Camerei de gardă psihiatrie în asistent medical licențiat 
principal cu studii superioare, în vederea promovării salariatului care a susținut și 
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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1064 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical licențiat pr.”.  

Art.7. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical cu studii 
postliceale din cadrul Cabinetului de Reumatologie din Ambulatoriul Integrat în asistent 
medical principal cu studii postliceale, în vederea promovării salariatului care a susținut și 
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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1430 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical pr.”.  

 Art.8. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical cu studii 
postliceale din cadrul Cabinetului de Nefrologie din Ambulatoriul Integrat în asistent 
medical principal cu studii postliceale, în vederea promovării salariatului care a susținut și 
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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1437 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical pr.”.  

Art.9. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical cu studii 
postliceale din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală din Ambulatoriul 
Integrat în asistent medical principal cu studii postliceale, în vederea promovării 
salariatului care a susținut și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1445 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical pr.”.  

Art.10. – (1) Se aprobă transformarea a 5 (cinci) posturi de asistent medical cu 
studii postliceale din cadrul Unității Primire Urgențe - SMURD cu Cabinet Medicină Dentară 
de Urgență în asistent medical principal cu studii postliceale, în vederea promovării 
salariaților care au susținut și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă pozițiilor nr. 1526-1530 se modifică și va avea următorul 
cuprins: „asistent medical pr.”.  

Art.11. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical cu studii 
postliceale din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală în asistent medical principal 
cu studii postliceale, în vederea promovării salariatului care a susținut și 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1649 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical pr.”.  

Art.12. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical cu studii 
postliceale din cadrul Laboratorului Recuperare, medicină fizică și balneologie în asistent 
medical licențiat cu studii superioare, în vederea promovării salariatului care a susținut și 
promovat examenul 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1050 se modifică și va avea următorul cuprins: 



„asistent medical licențiat”, iar coloana 3 – “nivel studii” se modifică și va avea următorul 
cuprins: ”S”.  

Art.13. – (1) Se aprobă transformarea unui post de asistent medical principal cu 
studii postliceale din cadrul Laboratorului Recuperare, medicină fizică și balneologie în 
asistent medical licențiat principal cu studii superioare, în vederea promovării salariatului 
care a susținut și promovat examenul 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 și completările ulterioare, coloana 2 – 
„compartiment/funcție” aferentă poziției nr. 1053 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„asistent medical licențiat pr.”, iar coloana 3 – “nivel studii” se modifică și va avea 
următorul cuprins: ”S”.  

Art.14. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.15. – 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, 26 noiembrie 2021 

 
    
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu  

                                               
 
 
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                        Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 


