
 ROMÂNIA    
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIA nr. 83 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 72/2022 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 

2021 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 
 Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea anexei nr.2 
la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui  nr. 72/2022 privind organizarea  evaluării 
activității desfășurate în anul 2021 de către  managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, propus 
de Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 4997/31.03.2022; 

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

-  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 72/2022 privind organizarea evaluării 
activității desfășurate în anul 2021 de către managerul Spitalului Județean de Urgență 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 Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN : 
 

 Art. I. – Art. 6 lit. d) din anexa nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 
72/2022 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2021 de către managerul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ d) 29 aprilie 2022 – validarea sub semnătură, în funcție de calificativul acordat în urma 
evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului Spitalului 
Județean de Urgenţă Vaslui.” 

Art. II. – Celelalte prevederi ale anexei nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Vaslui nr. 72/2022 privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2021 de către 
managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, rămân neschimbate. 

Art. III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine membrilor comisiilor 
constituite pentru evaluarea activității managerului Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 
desfășurate în anul 2021, menționate la art. 1 din Dispoziția președintelui Consiliului județean Vaslui 
nr. 72/2022, precum și Serviciului Managementul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.IV. – 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, membrilor comisiilor stabilite la art. 1 din Dispoziția nr. 72/2022, 
managerului Spitalului Județean de Urgență Vaslui, precum și Serviciului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
         

                                                        Dată astăzi, 04.04.2022 
              PREȘEDINTE, 

                      Dumitru BUZATU                
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                            Diana-Elena URSULESCU 



 
 
 
 
 
                              

 


