
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  152 
pentru modificarea punctului 3 al art. 4  din Dispoziția președintelui Consiliului 

Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de Urgență Vaslui 

 
 Având în vedere: 

-  referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea punctului 3 
al art. 4 din Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2021 privind 
aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul 
Spitalului de Urgență Vaslui, propus de Serviciului Managementul Resurselor Umane 
înregistrat sub nr . 9881/08.07.2021; 

- adresa  Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 15006/07.07.2021; 
 în conformitate cu prevederile: 

- art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 131/2020 privind aprobarea 
comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de 
Urgență Vaslui; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 

 Art. I. –  Se aprobă modificarea punctului 3 al art. 4 din Dispoziţia preşedintelui 
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 131/2021 privind aprobarea comisiilor de concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de Urgență Vaslui, care va avea 
următorul cuprins:  

“ Art. 4 pct. 3. Reprezentanți: - CJ Vaslui: Dragomir Mihaela – director executiv al 
Direcției Administrație Publică; 

                    -  DSP Vaslui : Țîrdea Camelia Otilia  – consilier, în cadrul D.S.P. Vaslui; 
Reprezentanți supleanți: – CJ Vaslui: Ciobanu Ramona-Alina – șef serviciu al Serviciului 
Managementul Resurselor Umane; 

    Reprezentant DSP Vaslui  - Mihăilă Elena – consilier, în cadrul D.S.P. Vaslui”. 
Art. II. – Celelalte prevederi ale Dispoziţiei nr. 131/2020 privind aprobarea 

comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului de 
Urgență Vaslui, rămân neschimbate. 
         Art. III. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta 
dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui în 
vederea ducerii la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. I, precum și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui.                                                                                        
                                                                        Dată astăzi, 09.07.2021 

PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
                 Contrasemnează pentru legalitate:                
          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                       Diana - Elena Ursulescu 


