
 
R O M A N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 4147/19.03.2021 
 

         P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E   nr.____ 
                  pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 

personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui,  
cu modificările și completările ulterioare  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 

4147/19.03.2021; 
-  adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 4948/02.03.2021, nr. 

6185/16.03.2021 și nr. 6344/17.03.2021; 
- raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 4148/19.03.2021; 
- avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (2), (4) și (5) și cele din Anexa nr. 2 - capitolul I din Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          - Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare 
publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; 
 -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;   

Consiliul Județean Vaslui 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de asistent medical licențiat 
principal cu studii superioare în asistent medical cu studii postliceale din cadrul Secției 
A.T.I.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 334, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „asistent 
medical”, iar coloana  3 – „nivel studii” va avea următorul cuprins ‘’ PL’’.  



Art.II. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de economist gradul 
profesional IA cu studii superioare în economist gradul profesional debutant cu studii 
superioare din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1238, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „economist 
debutant”.  

Art.III. – (1) Se aprobă transformarea unui post vacant de asistent medical cu 
studii postliceale în asistent medical principal cu studii postliceale la Cabinetului 
Recuperare, Medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului Integrat.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1431, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „asistent 
medical principal”.  

Art.IV. – (1) Se aprobă transformarea unui post de registrator medical cu studii 
medii în registrator medical principal cu studii medii din cadrul Unitate Primire Urgențe 
- SMURD cu Cabinet Medicină Dentară de Urgență, în vederea promovării salariatului care  
a susținut și a promovat examenul de promovare. 

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, poziția nr. 1527, 
coloana 2 – „compartiment/funcție” se modifică și va avea următorul cuprins: „registrator 
medical principal”.  

Art.V. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.VI. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, 
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 ______________2021 

P R E Ş E D I N T E, 
 Dumitru BUZATU                     
                                                            

Avizat pentru legalitate: 
        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  

                      Diana - Elena URSULESCU 
 
 
 

                                                             Direcția Administrație Publică 
     Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 

și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                                                         Director executiv, 
                         Mihaela  DRAGOMIR      
 
 
    Pentru adoptarea prezentului proiect de  
Hotărâre este necesar votul majorității simple. 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 4147/19.03.2021 
 
 
 
 

R E F E R A T    D E    A P R O B A R E  
 la proiectul de hotărâre pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 

completările ulterioare 
  

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor poziții din statul de funcții al 

personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui este elaborat având în 
vedere solicitarea conducerii instituției formulată prin adresele nr. 4948/02.03.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 3157/09.03.2021, nr. 6185/16.03.2021,  
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 3910/16.03.2021 și nr. 6344/17.03.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 4038/18.03.2021 formulată în temeiul 
prevederilor 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.  

O primă modificare a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui constă în transformarea următoarelor posturi: 

- un post vacant de asistent medical licențiat principal cu studii superioare în 
asistent medical cu studii postliceale din cadrul Secției A.T.I. (poziția nr.334 din statul 
de funcții).   

- un post vacant de economist gradul profesional IA cu studii superioare în  
economist gradul profesional debutant cu studii superioare din cadrul Serviciului 
Financiar – Contabilitate (poziția nr. 1238 din statul de funcții). 

Aceste transformări se solicită pentru a se permite accesul mai multor candidați în 
momentul în care acestea vor fi scoase la concurs, dar și pentru a reduce cheltuielile de 
personal.  

De asemenea, se propune transformarea unui post vacant de asistent medical cu 
studii postliceale în asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul Cabinetului 
Recuperare, Medicină fizică și balneologie (poziția nr. 1431 din statul de funcții). 

Propun această transformare deoarece, în urma recomandării medicului de 
medicina muncii și a hotărârii Comitetului Director, o salariată din cadrul Secției 
Obstetrică Ginecologie urmează a fi mutată, din motive de sănătate, la Cabinetul 
Recuperare, Medicină fizică și balneologie. 

Modificarea  statului de funcții  al personalului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui presupune și transformarea unui post în vederea promovării salariatului 
care  a susținut și a promovat examenul de promovare, după cum urmează: 



       - un post de registrator medical în registrator medical principal din cadrul 
UNITATE PRIMIRE URGENȚE - SMURD cu Cabinet Medicină Dentară  de Urgență în 
vederea promovării salariatului care a susținut concursul/examenul de promovare în 
treaptă  profesională ( (poziția nr. 1527 din statul de funcții). 

  II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
  III. Impactul financiar asupra bugetului județului:  
Prin transformarea posturilor vacante de la poziția nr. 334  și nr. 1238 rezultă o 

reducere a cheltuielilor de personal de 2.929 lei lunar, iar prin transformarea postului de 
la poziția nr. 1431 și nr. 1527 rezultă un impact financiar de 383 lei lunar.     

  IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
   La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, pozițiile nr. 334, 

nr. 1238, nr. 1431 și nr. 1527 din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
notificarea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 3981/2020. 

 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, 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, precum și 
Serviciului 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 pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu 
modificările și completările ulterioare, sens în care a fost elaborat proiectul de hotărâre 
atașat prezentului referat de aprobare, cu sprijinul Serviciului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

   Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 

 
 
 
 

                                  P R E Ş E D I N T E, 
                                   Dumitru  BUZATU 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 4148/19.03.2021 
 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea a patru poziții  din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 

completările ulterioare 
 
 
 
 

 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 pentru modificarea a 
patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare, 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:  
Prin transformarea posturilor vacante - unul de asistent medical licențiat 

principal cu studii superioare în asistent medical cu studii postliceale din cadrul 
Secției A.T.I. și unul de economist gradul profesional IA cu studii superioare în  
economist gradul profesional debutant cu studii superioare din cadrul Serviciului 
Financiar – Contabilitate  - rezultă o reducere a cheltuielilor de personal de 2.929 lei 
lunar, iar pentru transformarea postului vacant de asistent medical cu studii 
postliceale în asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Cabinetului 
Recuperare, Medicină fizică și balneologie și postului de registrator medical cu studii 
medii în registrator medical principal cu studii medii din cadrul Unitate Primire 
Urgențe - SMURD cu Cabinet Medicină Dentară  de Urgență rezultă un impact 
financiar de 383 lei lunar.     

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; 
 Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 
   art. 31 alin. (2), (3), (4) și alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
   Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte 
profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările 
și completările ulterioare;  
   Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului: 

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, pozițiile nr. 
334, nr. 1238, nr. 1431 și nr. 1527 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al 
personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare se modifică. 

Ținând seama de constatările 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Avizat/Verificat – Ciobanu Ramona - Alina Șef serviciu  19.03.2021  

Întocmit  – Ionela Rusu - Mardare  Consilier 19.03.2021  

 








