
 
R O M A N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 HOTĂRÂREA   nr. 54/2021 
                  pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea 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. 4147/19.03.2021; 
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 4948/02.03.2021,                

nr. 6185/16.03.2021 și nr. 6344/17.03.2021; 
- raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 4148/19.03.2021; 
- 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; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (2), (4) și (5) și cele din Anexa nr. 2 - capitolul I din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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; 

-  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 și 
completările ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de asistent medical 
licențiat principal cu studii superioare în asistent medical cu studii postliceale din cadrul 
Secției A.T.I.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 334, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „asistent 
medical”, iar coloana  3 – „nivel studii” va avea următorul cuprins ‘’ PL’’.  



Art.II. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de economist gradul 
profesional IA cu studii superioare în economist gradul profesional debutant cu studii 
superioare din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1238, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „economist 
debutant”.  

Art.III. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de asistent medical cu 
studii postliceale în asistent medical principal cu studii postliceale la Cabinetului 
Recuperare, Medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului Integrat.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1431, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „asistent 
medical principal”.  

Art.IV. – (1) Se aprobă transformarea unui post de registrator medical cu studii 
medii în registrator medical principal cu studii medii din cadrul Unitate Primire Urgențe - 
SMURD cu Cabinet Medicină Dentară de Urgență, în vederea promovării salariatului care  a 
susținut și a promovat examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1527, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „registrator 
medical principal”.  

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

Art.VI. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 
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 martie 2021     

                                             
                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
             0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/

