ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 5161/09.04.2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____/2021
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul
Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești
Având în vedere:
referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 5161/09.04.2021;
adresa Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești nr. 295/24.03.2021;
raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5162/09.04.2021;
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 72/2008 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 186/2011 privind aprobarea modificării
structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Codăeşti;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Județean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se aprobă desființarea unui post vacant de economist, gradul profesional I
din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.
(2) Se aprobă înființarea unui post de secretar, treaptă profesională debutant, cu studii
medii/generale în cadrul Compartimentului Administrativ și Personal de Deservire.
Art.2. - Se aprobă organigrama Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aprobă statul de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență
Medico-Socială Codăești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. – La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 72/2008 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului
de Asistență Medico-Socială Codăești, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art.5. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului de
Asistență Medico-Socială Codăești.

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al
județului către Instituția Prefectului–Județul Vaslui, Centrului de Asistență Medico-Socială
Codăești, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Vaslui și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în
Monitorul Oficial Local.
Vaslui, ___ aprilie 2021
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

Direcția Administrație Publică
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității simple.

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr.____/2021
TOTAL PERSONAL = 65
din care: conducere = 2
execuție = 63
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Consiliul Județean Vaslui
Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești

Anexa nr. 2
La Hotărârea nr. _____/2021

STAT DE FUNCȚII
al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești
Nr.
Denumirea Compartimentului
Număr
Nivel
Crt.
și a funcției
posturi
studii
PERSONAL DE CONDUCERE = 2
1 Director
1
S
2 Contabil șef
1
S
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ = 49
3 Medic primar medicină internă
1
S
4 Medic primar medicină generală/de familie
1
S
5 Psiholog
1
S
6 Kinetoterapeut
1
S
7 Logoped
1
S
8 Profesor CFM
1
S
9 Asistent medical șef
1
PL
10-16 Asistent medical
7
PL
17-20 Asistent medical
4
PL
21-22 Asistent medical
2
PL
23 Asistent medical/farmacie
1
PL
24 Asistent medical principal (de igienă)
1
PL
25 Registrator medical principal
1
M
26-40 Infirmiere
15
M;G
41 Agent DDD
1
M;G
42-47 Îngrijitoare
6
G
48-49 Brancardier
2
G
50-51 Spălătoreasă
2
G
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ = 2
52 Asistent social
1
S
53 Asistent social
1
S
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE = 1
54 Casier-magaziner
1
M;G
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI PERSONAL DE DESERVIRE = 9
55 Secretar
1
M;G
56 Administrator
1
M
57 Bucătar
1
M;G
58-59 Paznic
2
M;G
60-61 Muncitor calificat - fochist
2
M;G
62 Muncitor calificat - fochist
1
M;G
63 Muncitor necalificat
1
M;G
COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI JURIDIC CONTENCIOS = 2
64 Consilier juridic
1
S
65 Referent de specialitate
1
S

Grad profesional
Treaptă profesională

principal
debutant

debutant

debutant
II
IV
III
IV
I
I
III

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 5161/09.04.2021
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului
din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului
din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești este elaborat având în vedere
solicitarea conducerii instituției, formulată prin adresa nr. 295/24.03.2021, înregistrată la
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 4375/24.03.2021, și în temeiul prevederilor art. 191 alin. (2) lit.
a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de
Asistență Medico-Socială Codăești constă în înființarea unui post de secretar, treaptă
profesională debutant cu studii medii/generale, în cadrul Compartimentului Administrativ și
Personal de Deservire prin desființarea postului vacant de economist, gradul profesional I cu
studii superioare din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.
Această modificare este motivată de faptul că noul post înființat va fi ocupat pentru a
asigura în bune condiții corespondența și pentru a gestiona și transmite toate documentele ce
intră pe registratura instituției și de a asigura secretariatul centrului.
Toate aceste activități au fost ținute de către referentul de specialitate din cadrul
Compartimentului Resurse Umane și Juridic-Contencios, care și-a depus dosarul de pensionare
anticipată.
Ca urmare a faptului că statul de funcții al centrului nu mai poate fi suplimentat, întrucât
se află la numărul maxim de posturi prevăzut de legislația în vigoare, se propune ca postul de
secretar debutant să fie înființat prin desființarea postului de economist, grad profesional I, de la
poziția 54 din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil.
II. Impactul socio-economic: nu este cazul.
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: înființarea postului de secretar debutant
prin desființarea postului de economist, grad profesional I, va reduce cheltuielile de personal cu
40.000 lei/an.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 72/2008 privind aprobarea
organigramei și statului de funcţii ale Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești, cu
modificările ulterioare, se abrogă.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este
cazul.
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu
este cazul.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale
preconizate: După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului
general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului-Județul Vaslui în
vederea exercitării controlului de legalitate, Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în
vederea aducerii la îndeplinire, precum și către Serviciul Managementul Resurselor Umane.
Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet
a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară şi oportună inițierea
Proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din
cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești, proiect care a fost elaborat cu sprijinul
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Managementul Resurselor Umane
Nr. 5162/09.04.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările
și completările ulterioare, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în calitatea sa de
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui,
a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al
personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico–Socială Codăești, în raport cu
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizare și funcționare
instituții publice de interes județean/modificarea statului de funcții /transformare
posturi;
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: înființarea postului de secretar
debutant prin desființarea postului de economist, grad profesional I, va reduce
cheltuielile de personal cu 40.000 lei/an.
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative,
regulamente, etc.) și terțiară (hotărâri ale consiliului județean) în limitele și în a
căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin
proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 186/2011 privind aprobarea modificării structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.


d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului:
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui
nr. 72/2008 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului de Asistență
Medico-Socială Codăești, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este
fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al
legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în
care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de
hotărâre în cauză, în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.

Numele şi prenumele
Avizat/Verificat – Ramona Alina CIOBANU
Întocmit – Anca Elena BUHUȘI
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CENTRUL DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ CODĂESTI
COD FISCAL: 4359636
Telefon - fax 0235/341225
Email: camscodaesti@vahoo.com
Nr. 295/24.03.2021

Către,
Consiliul Judetean Vaslui

Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti funcţionează ca unitate sanitară de
asistenţă medico-socială cu o capacitate de cazare de 40 de paturi, în subordinea Consiliului
judeţean Vaslui, în baza avizului nr. X/AIMB/2206/40215/18.08.2003 al Ministerului
Sănătăţii şi a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului
de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a
Consiliului judeţean Vaslui.
În prezent unitatea noastră cuprinde în statul de funcţii un număr de 65 de posturi,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 186/2011, cu modificările
ulterioare.
Vă rugăm să aprobaţi modificare statului de funcţii şi a organigramei Centrului după
um urmează:
înfiinţarea unui post de secretar debutant, cu studii medii/generale în cadrul
Compartimentului Administrativ şi Personal de Deservire. Propunem această
modificare pentru a asigura în bune condiţii comunicarea între unitatea noastră şi
alte instituţii sau persoane fizice, pentru a asigura corespondenţa şi pentru a
gestiona şi transmite toate documentele ce intră pe registratura instituţiei, a
asigura secretariatul centrului. Menţionăm că activitatea de secretariat a fost
ţinută de către referentul de specialitate din cadrul Compartimentului Resurse
Umane şi Juridic Contencios care si-a depus dosarul de pensionare anticipată.
Deoarece statul de funcţii aprobat nu mai poate fi suplimentat, întrucât se află la
numărul maxim de posturi prevăzut de legislaţia în vigoare, propunem ca postul
de secretar debutant să fie înfiinţat prin desfiinţarea postului de econoniist,
I

/
I

/

gradul profesional I, de la poziţia nr. 54 din cadrul Compartimentului
Financiar-Contabilitate, post care este vacant în structură.
Facem menţiunea că prin această modificare a statului de funcţii în vigoare al
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti se va realiza o economie în ceea ce priveşte
cheltuielile de personal de 40.000 lei/an.
Anexăm noul stat de funcţii şi organigrama cu noile modificări propuse.

Vă mulţumim,
Cu respect,

