
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 214/2021 
pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui                 

nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de 
Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui  

și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului  
din cadrul acesteia, cu modificările ulterioare 

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

nr. 18220/08.12.2021; 
− adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui                                                                  

nr. 32172/26.11.2021; 
− raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 18231/09.12.2021; 
− avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică locală și 

coordonarea consiliilor locale; 
− amendamentul formulat de domnul Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședintele 

Consiliului Județean Vaslui;  
în conformitate cu prevederile: 
− art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) și art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

− Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii 
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul acesteia; 

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. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție publică de consilier, clasa 
I, gradul profesional principal, ID post 179715 din cadrul Biroului de Evidență a Persoanelor 
în consilier, clasa I, gradul profesional superior, în vederea promovării funcționarului public 
care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat următor. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 3, coloana 7 – ”Gradul profesional” se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”superior”. 

Art.II. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție publică de consilier, clasa 
I, gradul profesional principal, ID post 179721 din cadrul Compartimentului informatică în 
consilier, clasa I, gradul profesional superior, în vederea promovării funcționarului public 
care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat următor. 

 



 
(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 

schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 9, coloana 7 – ”Gradul profesional” se 
modifică și va avea următorul cuprins: ”superior”. 

Art.III. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție publică de consilier, 
clasa I, gradul profesional debutant, ID post 179731 din cadrul Compartimentului Financiar 
Contabilitate în consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în vederea numirii în funcția 
publică definitivă. 

 (2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 21, coloana 7 – ”Gradul profesional” 
se modifică și va avea următorul cuprins: ”asistent”. 

Art.IV. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție contractuală de 
inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Secretariat, 
Juridic și Contencios în inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea 
promovării personalului contractual care a susținut examenul de promovare în gradul 
profesional imediat următor. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 18, coloana 7 – ”Gradul profesional” 
se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”. 

Art.V. – (1) Se aprobă transformarea unui post de funcție contractuală de inspector 
de specialitate, gradul profesional I din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate în 
inspector de specialitate, gradul profesional IA, în vederea promovării personalului 
contractual care a susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat următor. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui 
în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul acesteia, poziția nr. 22, coloana 7 – ”Gradul profesional” 
se modifică și va avea următorul cuprins: ”IA”.  

Art.VI. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui. 

Art.VII. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, 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, 21 decembrie 2021 
    

             PREȘEDINTE,  
                              Dumitru Buzatu  

                                               
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                             Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  29 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 

http://www.cjvs.eu/

