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CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 81/2021 

privind modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la  
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a 

statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială 
Băceşti, cu modificările și completările ulterioare 

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

nr. 6929/13.05.2021; 
- adresa nr. 2208/06.05.2021 a Centrului de Asistență Medico – Socială Băceşti; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 6934/13.05.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică şi 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) coroborate cu cele ale art. 554 alin. (1) și 

alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (2) - (6) și alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din anexa nr. 2 la 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr. 62/2015 de aprobare a Regulamentului 
privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor individuale anuale şi Procedura de 
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
următoare a personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean 
Vaslui; 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei 
și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, 
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 de muncitor-calificat, treapta 
profesională IV în muncitor-calificat, treapta profesională III,  în cadrul Serviciului 
Administrativ și Personal de Deservire, ca urmare a susținerii examenului de promovare. 



(2) La anexa nr. 2 din Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 130 
coloana nr. 5 “grad/treaptă profesională” se modifică și va avea următorul cuprins: ”III”. 

Art.II. – (1) Se aprobă transformarea a două posturi de bucătar calificat, treapta 
profesională I și un post de bucătar calificat, treapta profesională III în bucătar calificat din 
cadrul Serviciului Administrativ și Personal de Deservire.  

(2) - La coloana nr. 5 ”grad/treaptă profesională” din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru pozițiile nr. 123, 124, 125 vor fi eliminate treptele 
profesionale. 

Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băceşti. 

Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, Centrului 
de Asistență Medico-Socială Băceşti, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și va fi publicată pe site-ul 
http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                                                                  Vaslui, 25 mai 2021     

                                             
                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
            0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”.                                                                                   

http://www.cjvs.eu/

