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JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 60/2021 
pentru modificarea poziției nr. 44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 5174/09.04.2021; 
- adresa nr. 285/05.04.2021 a Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5179/09.04.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: 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; 
- Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. VIII, Familia Ocupațională de 
Funcții Bugetare “Administrație”, Capitolul II, Litera B) Alte unități bugetare de 
subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, 
aprovizionare, investiții, Punctul I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate, Punctul b) 
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale; 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel 
Mare” Vaslui, 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unui post existent vacant, cu nivel de studii 
medii, de secretar-dactilograf, treapta profesională IA în referent de specialitate, cu 
nivel de studii superioare, gradul profesional debutant la Compartimentul Financiar - 
Contabilitate, Resurse Umane.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului 
Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 44, 
coloana 2 – “Denumirea compartimentului și funcția”,  coloana 4 – “nivel studii” și coloana 5 
– “gradul/treapta profesională” se modifică și vor avea următorul cuprins: “referent de 
specialitate”, ”S”, respectiv ”debutant”. 



 Art.II. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Muzeului 
Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui. 

Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” 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, 16 aprilie 2021     
                                             

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                     Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  18 voturi  “pentru”,    
          12 voturi “împotrivă” și 4 “abțineri”. 
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