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   PROIECT DE HOTĂRÂRE   nr. 144/2021 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de 

concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice 
comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
 

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

13582/21.09.2021; 
-   adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 20647/16.09.2021; 
-  raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 13584/21.09.2021; 
- 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. d) și ale alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Dipoziției Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 250/2019 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice Comitetului Director din  Spitalul Județean de Urgență Vaslui; 
   luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal din data 
de ___.09.2021; 

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.  – Se aprobă desemnarea reprezentanților 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) ___________ , ___________ – membru titular; 
___________ , ___________ – membru supleant; 

b) ___________ , ___________ – membru titular; 
___________ , ___________ – membru supleant. 

Art. 2. – Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisia 
de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de 
director medical din Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după cum urmează: 

a) ___________ , ________ – membru titular; 
___________ , ________ – membru supleant; 

b) ___________ , ________ – membru titular; 



___________ , ________ – membru supleant. 
Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine managerului 

Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, managerului 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui, persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2, 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 

 
 
 

                  PREȘEDINTE, 
              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. 
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                                                REFERAT DE APROBARE  

 la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui 
în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

 funcției specifice comitetului director de director medical  
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui este elaborat având în vedere solicitarea conducerii Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, formulată prin adresa nr. 20647/16.09.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 13324/16.09.2021, și în conformitate cu prevederile art. 
173 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art. 2 alin.(2) din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 
284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din 
spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul instituțiilor cu rețea 
sanitară proprie, așa cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăți, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
până cel târziu la data publicării anunțului de concurs, se constituie, prin act 
administrativ al managerului unității sanitare organizatoare, cu avizul instituției cu rețea 
sanitară proprie, comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor. 
Conform alin.(3) din art.2 al aceleiași anexe, în componenta comisiilor se regăsesc și doi 
reprezentanți desemnați de instituția cu rețea sanitară proprie, în speță Consiliul 
Județean Vaslui. 

Aceste prevederi se regăsesc și în Metodologia de organizare și desfășurare a 
concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui, aprobată prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Vaslui nr. 250/2019. 

Prin adresa sus-amintită, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, solicită desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Vaslui pentru a face parte din comisia de 
concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director, respectiv 
funcția de director medical, și din comisia de soluționare a contestațiilor. 

În acest context, propun desemnarea următorilor reprezentanți ai Consiliului 
Județean Vaslui în cele două comisii, după cum urmează:  

1) pentru comisia de concurs/examen 
a) RINDER ANA-SMARANDA, manager al Spitalului Județean de Urgență Vaslui - 

membru titular; 
ȚUȚUIANU MIRCEA, director executiv - membru supleant; 



b) AGAFIȚEI EMILIAN, director executiv - membru titular; 
VASILIU CRISTINA, șef serviciu - membru supleant; 

 2) pentru comisia de soluționare a contestațiilor 
1. GACHE CRISTINA-VALERIA, șef serviciu - membru titular; 
2. BOCĂNEȚ IONELA, consilier juridic - membru supleant; 
3. CIOBANU RAMONA -ALINA, șef serviciu - membru titular; 
4. BUHUȘ RODICA, consilier juridic - membru supleant. 

          II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
  III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
  IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

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, managerului Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 și 
art. 2, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 
specialitate 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. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară şi oportună 
inițierea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui.  

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

                             Dumitru  BUZATU 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 13584/21.09.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile  

de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției 
specifice comitetului director de director medical din cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele 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 desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui:   

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes județean/desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 
Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui. 

b)Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
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:   
Ø art. 173 alin. (1) lit. d) și ale alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 
Ø Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ø Dipoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 250/2019 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcțiilor specifice Comitetului Director din  Spitalul Județean de Urgență 
Vaslui. 
d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că prezentul proiect 

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.  
 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat/Verificat – Ramona – Alina CIOBANU Șef serviciu  21.09.2021  

Întocmit  – Margareta SÎRBU Consilier 21.09.2021  

 




