
 
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  PREȘEDINTE 
                      

DISPOZIȚIA  nr. 179 
privind numirea doamnei CROITORU LELIA – medic primar,  

în funcția de director medical interimar la Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
 

Având  în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea doamnei CROITORU 

LELIA – medic primar, în funcția de director medical interimar, la Spitalul Județean de 
Urgență Vaslui, propus de Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 10969/29.07.2021; 

 - adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 16324/22.07.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 10768/2021; 
           în conformitate cu prevederile: 

- art. 177 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 

 Art. 1. – (1) Doamna CROITORU LELIA – medic primar, se numește în funcția de 
director medical interimar, la Spitalul Județean de Urgență Vaslui începând cu data de 
01.08.2021 până la ocuparea postului în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, respectiv 
până la data de 01.02.2022. 
                             (2) Pentru această perioadă, doamna CROITORU LELIA va beneficia de 
drepturile salariale prevăzute în statul de funcţii pe elementele sistemului de salarizare al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 

Art. 2. – Atribuțiile, competențele și sfera relațională corespunzătoare funcției de 
conducere de director medical sunt stabilite prin fișa postului.  

  Art. 3. – Prevederile alin. (2) ale art. 1 pot fi contestate în condițiile art. 37 din Legea 
– cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare.  

  Art. 4. – 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, doamnei Croitoru Lelia, Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Serviciului Managementul 
Resurselor Umane al Consiliului Judeţean Vaslui.   

                                                                                   Dată astăzi, 29.07.2021 
 
 

PREŞEDINTE, 
        Dumitru Buzatu 

 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                      Diana - Elena Ursulescu 


