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DISPOZIȚIA nr. 220 

privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Vaslui în comisiile de  
concurs/examen şi de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului 

director de director medical la Spitalul Județean de Urgență Vaslui  
 
 având în vedere: 
             - referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind desemnarea reprezentanților 
Președintelui Consiliului Județean Vaslui în comisiile de  concurs/examen şi de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui nr. 13419/20.09.2021 propus de Serviciului Managementul Resurse Umane; 
             -  adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 20647/16.09.2021; 
            în conformitate cu prevederile: 
             - art. 2 alin. (3) din Metodologia- cadru de organizare şi desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele 
publice aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 284/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 
             - art. 2 alin. (3) din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 250/2019 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director  din Spitalul Județean de Urgentă Vaslui; 
 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 Consiliul Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art. 1. – Se desemnează reprezentanții Președintelui Consiliului Județean Vaslui în Comisia de 
concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical la Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui, după cum urmează: 

a) CARAGAȚĂ VALERIU – administrator public al județului – membru titular;  
b)  MARICIUC VASILE – consilier la Cabinetul președintelui – membru supleant. 

 Art. 2. – Se desemnează reprezentanții Președintelui Consiliului Județean Vaslui în Comisia de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical 
la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după cum urmează: 

a) URSULESCU DIANA -ELENA – secretar general al județului - membru titular; 
b) DRAGOMIR MIHAELA  – director executiv – membru supleant. 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui.       

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, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 
și art. 2, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

                                                                                                    Dată astăzi, 23.09.2021 
              PREȘEDINTE, 

                      Dumitru BUZATU               
 
                                                                                             

             Contrasemnează pentru legalitate:  
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Diana-Elena URSULESCU 
 
 
 


