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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 199 
pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2  

la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti,  

cu modificările și completările ulterioare 
 
 

Având în vedere: 
− referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 16291/08.11.2021; 
− adresa Centrului de Asistență Medico – Socială Băceşti nr. 16022/02.11.2021; 
− raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 16300/08.11.2021; 
− 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) și art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) 

coroborate cu cele ale art. 554 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

− art. 3 alin. (1) și art. 31 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din anexa 
nr. 2 la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62/2015 de aprobare a 
Regulamentului privind criteriile și modul de evaluare a performanțelor individuale anuale 
și Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat următoare a personalului contractual încadrat în aparatul de 
specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile și serviciile publice din 
subordinea Consiliului Județean Vaslui; 

− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, 
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  
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. - (1) Se aprobă transformarea a 2 (două) posturi de muncitor-calificat, treapta 

profesională II în muncitor-calificat, treapta profesională I, în cadrul Serviciului Administrativ 
și Personal de Deservire, în vederea promovării salariaților care au susținut și au promovat 
examenul de promovare. 



(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind 
modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare, pozițiile nr. 132 și 
133 se modifică la coloana 5 “grad/treaptă profesională”, care va avea următorul cuprins: ”I”. 

Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băceşti. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului–Județul Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băceşti, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean și se publică pe pagina de internet 
http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial al Județului. 

 
Vaslui, ___ noiembrie 2021 

 
 
 

         PREŞEDINTE, 
                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/
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei 
și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială 

Băceşti, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de hotărâre este elaborat având în vedere solicitarea conducerii Centrului 

de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, formulată prin adresa nr. 5934/02.11.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 16022/02.11.2021. 

În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, președintele consiliului județean întocmește și supune spre 
aprobarea consiliului județean statul de funcții al instituțiilor publice de interes județean. 

Totodată, potrivit art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, Consiliul Județean Vaslui aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui 
consiliului județean, statul de funcții al instituțiilor publice de interes județean. 

Astfel, modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială 
Băcești constă în transformarea a două funcții în regim contractual de execuție, din 
muncitor-calificat, treapta profesională II în muncitor-calificat, treapta profesională I. 

Se propun aceste transformări în vederea promovării personalului contractual care a 
susținut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior. 

  În conformitate cu prevederile art. 554 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 41 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea în grad profesional se face 
prin examen, de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții, iar în situația în care 
nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face prin 
transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel 
imediat superior, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate. 

În baza art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de ordonator principal 
de credite obligă la asigurarea promovării personalului în funcţii, grade şi trepte 
profesionale, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu pe 
anul 2021. 

Pentru participarea la examenul de promovare în treaptă profesională imediat 
superioară, doi angajați pe funcții în regim contractual de execuție din cadrul Centrului de 
Asistenţă Medico – Socială Băceşti au îndeplinit cumulativ condițiile impuse de lege. Astfel, 
în urma susţinerii examenelor de promovare în treaptă profesională imediat superioară, 
Comisia de examen numită prin Dispoziția directorului C.A.M.S. Băcești nr. 146/2021 a 
declarat admis, în vederea promovării în funcţiile contractuale de execuţie pentru care s-a 



organizat examenul, personalul contractual participant, conform raportului final nr. 
5931/02.11.2021.  
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcțiilor în regim 
contractual de execuție de la pozițiile nr. 132 și 133 din statul de funcții are un impact 
financiar de 198 lei/lună, sumă ce este prevăzută în bugetul alocat pentru anul 2021. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 

La data intrării în vigoare a prezentei, pozițiile nr. 132 și 133 din statul de funcții 
prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 43/2020 privind 
modificarea organigramei și statul de funcții al personalului din cadrul Centrului de 
Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzător. 
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 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului-Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Centrului de Asistenţă Medico – Socială 
Băceşti în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Serviciului Managementul Resurselor 
Umane al Consiliului Județean Vaslui. 

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 pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei 
și statul de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială 
Băceşti, cu modificările și completările ulterioare, 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 anexat, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru BUZATU 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 16300/08.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti,  

cu modificările și completările ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu 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 pozițiilor nr. 132 și nr. 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
43/2020 privind modificarea organigramei și statul de funcții al personalului din cadrul Centrului de 
Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și completările ulterioare, constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizare și funcționare instituții publice 
de interes județean/modificare stat de funcții/transformare posturi; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcțiilor în regim contractual de 
execuție de la pozițiile nr. 132 și 133 din statul de funcții are un impact financiar de 198 
lei/lună, sumă ce este prevăzută în bugetul alocat pentru anul 2021. 

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) și art. 191 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) coroborate cu 
cele ale art. 554 alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

− art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice coroborate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din anexa nr. 2 la Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62/2015 de aprobare a Regulamentului privind 
criteriile și modul de evaluare a performanțelor individuale anuale și Procedura de organizare și 
desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat următoare a 
personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și 
din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Vaslui; 

− art. 3 alin. (1) coroborate cu art. 31 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și a statului 
de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, cu 
modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: 
La data intrării în vigoare a prezentei, pozițiile nr. 132 și 133 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020 privind modificarea organigramei și statul de funcții al 
personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

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 acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 

 

VERIFICAT/AVIZAT 

NUME și PRENUME FUNCȚIA DATA SEMNĂTURA 

Ramona Alina CIOBANU șef serviciu 08.11.2021  

ÎNTOCMIT Anca Elena BUHUȘI consilier 08.11.2021  

 



Către, 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIAL 
Str. Principală, cod poştal 737050, corn. Băceşti, jud. Vaslui 

Tel/fax: 0335711070 
e-mail:camsbacesti@yahoo.com

5:73� Nr. ---------/- / 02.11.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

Prin prezenta vă rugăm să aprobaţi modificarea statului de funcţii al 

personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti , după cum urmează: 

- pozitiile nr. 132, 133 - din statul de funcţii al C.A.M.S. Băceşti, prevăzut în anexa la

Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 43/2020 , după cum urmează : două posturi de

muncitor-calificat, treapta profesională II se transformă în muncitor-calificat, treapta

profesională I, în cadrul Serviciului Administrativ şi Personal de Deservţre, ca urmare a

susţinerii examenului de promovare.

Propunem modificarea poziţiei 132 şi 133 din statul de funcţii al C.A.M.S. Băceşti 

datorită faptului că, în urma susţinerii examenului pentru promovare în treapta profesională 

imediat superioară, organizat de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti, comisia de 

examen, numită în baza Dispoziţiei nr. 146/ 2021 a directorului C.A.M.S. Băceşti, a declarat 

admişi în vederea promovării, doi salariaţi având funcţia de muncitori-calificaţi , treapta 

profesională II, care îndeplineau cumulativ condiţiile impuse de lege pentru susţinerea 

examenului . 

Examenul pentru promovare s-a desfăşurat cu respectarea prevederilor art. 31 din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
• 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 221, din 31 martie 2011 modificată şi completată prin H.G. nr. 



1027/2014, şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual încadrat în 

instituţiile publice subordinate Consiliului judeţean Vaslui , aprobat prin Dispoziţia nr. 

62/2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui. 

Precizăm că pentru transformarea celor două posturi, impactul financiar este de 

198 lei / lună şi ne încadrăm în cheltuielile de personal aprobate în buget pe anul 2021, 

deoarece a fost prevăzută această modificare. 

Urmare a celor menţionate mai sus, adresăm rugămintea de a aviza favorabil 

modificarea Statului de funcţii al C.A.M.S. Băceşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Vaslui nr. 43/2020. 

Cu stimă, 

DIRECTOR INTERIMAR, CONTABIL-ŞEF,
 Bodroghina Romeo




