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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 139/2022 
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și 

reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul 
dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui 

 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 10885/12.07.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui 

nr.15470/30.06.2022, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 
10237/30.06.2022; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Administrație Publică și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 10890/12.07.2022, 
respectiv nr.11184/19.07.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, 
cultură, culte şi sport;  

în conformitate cu prevederile: 
-  art. 173 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
   - art.I alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, cu modificările şi 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.1. – (1) Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență 
și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul 
dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui. 

(2) Se mandatează managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui să contracteze 
și să semneze contractul de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art.2. – (1) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine managerului 
Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
               (2) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ se 
suportă din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 



Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 

 
                                                                                                      Vaslui, _________ 2022 

 
 

                    
                         PREŞEDINTE,                 
                       Dumitru Buzatu                                          Avizează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                               Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 

                                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE 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 absolute.                                                    



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10885 din 12.07.2022          
                             
 

REFERAT  DE  APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind privind aprobarea achiziționării serviciilor de 
consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean  
de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022,  

aflat pe rolul Tribunalului Vaslui 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 

            Prin nota de fundamentare nr. 15470/30.06.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Vaslui sub nr. 10237/30.06.2022, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui solicită aprobarea 
achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în dosarul nr. 
1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, având ca obiect litigii de muncă. 
            Din cuprinsul notei de fundamentare reiese faptul că personalul tehnic și administrativ  
a solicitat instanței de judecată reîncadrarea conform prevederilor Anexei nr. 7 (Reglementări 
specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri 
proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate 
în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului) la 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea pesonalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            Spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și cele din subordinea 
autorităților centrale și locale au procedat, odată cu apariția Legii nr. 153/2017 privind 
salarizarea pesonalului plătit din fonduri publice, la încadrarea personalul tehnic și 
administrativ din compartimentele funcționale în Anexa nr. 8 din lege - Familia ocupațională 
de funcții bugetare „Administrație“. 
           Astfel, o mare parte a personalului administrativ și tehnic din cadrul spitalelor publice 
au dat în judecată instituțiile unde sunt salariați, considerând că poziția exprimată de 
Ministerului Sănătății de încadrare a acestei categorii de personal în Anexa nr. 8 la Legea nr. 
153/2017 privind salarizarea pesonalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, este una greșită, întrucât salarizarea personalului din autoritățile și 
instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub 
autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale 
administrației publice centrale și locale se încadrează conform prevederilor Anexei nr. 7. 
            În contextul prezentat, se menționează faptul că în cadrul Compartimentului juridic 
al unităţii sanitare îşi desfăşoară activitatea 2(doi) consilieri juridici, consilieri juridici care 
au și calitatea de reclamanți în dosarul nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, 
motiv pentru care nu pot reprezenta și instituția în dosar. De asemenea, se arată că Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui are un număr de 1200 de angajaţi, iar problemele juridice sunt 
complexe şi numeroase. 
          Art.I alin.(2) pct.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „în 
situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau 
reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin.(1), nu se pot 
asigura de personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate 
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:  

(...) 
b) – consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului 



 

Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice 
locale.” 

II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Finanțarea serviciilor juridice 

achiziționate se va face din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.  Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: la 

elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere nota de fundamentare a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Vaslui nr. 15470/30.06.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub 
nr. 10237/30.06.2022. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

       După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Administrație Publică din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

   Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul 
Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
         Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 
inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 
juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul 
ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui. 
        Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată cu 
sprijinul Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Administrație Publică 
Nr. 10890/12.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 

juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în 
litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022,  

aflat pe rolul Tribunalului 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, Direcția Administrație Publică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, 
a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 
juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în 
litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui 
și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ 
achiziționare servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 
1170/89/2022.  

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul, cheltuielile 
urmând a se finanța din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

   c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 1ocial1te 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile art.I alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Ținând seama de cele precizate mai sus, apreciem 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. 
Propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în prima ședință a 
Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat –  - -  
Verificat – Dragomir Mihaela Director executiv 12.07.2022  
Întocmit – Gache Cristina-Valeria Șef serviciu 12.07.2022  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 11184/19.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 

juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în 
litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022,  

aflat pe rolul Tribunalului 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, Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, 
a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță 
juridică, de asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în 
litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 1170/89/2022, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui 
și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ 
achiziționare servicii de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 
1170/89/2022.  

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul, cheltuielile 
urmând a se finanța din veniturile proprii ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

   c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 1ocial1te 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile art.I alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de 
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
   Având în vedere cele prezentate mai sus, propun analiza și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre, în plenul Consiliului Județean Vaslui.  

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Țuțuianu Mircea 
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Catre, 

Consiliul Judetean Vaslui, 

Str.Stefan cel Mare, nr.79, cod postai 730168; 
Fax: 0235/361.090; 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Privind initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea 

achizitonarii unor servicii juridice de reprezentare in cadrul Dosarului 

nr.1170/89/2022 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui in contradictoriu cu 

reclamantii-salariati ai unitatii- personal TESA 

Mentionam ca, spitalele publice din reteaua Ministerului Sanatatii, precum si cele 

din subordinea autoritatilor centrale sau locale au procedat odata cu aparitia Legii 

salarizarii- Legea nr.153/2017 la încadrarea personalului TESA din compartimentele 

functionale in Anexa 8. 

Astfel ca, o mare a personalului TESA din cadrul spitalelor publice au actionat 

intitutiile unde sunt salariati in judecata, considerand ca aceasta raliere la pozitia 

exprimata de catre Ministerul Sanatatii la încadrarea a acestei categorii de personal in 

Anexa 8 a fost una gresita, intrucat salarizarea personalului din autoritatile si institutiile 

publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in 

coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale 

administratiei publice centrale si locale ... se incadreaza conform prevederilor Anexei 7. 

Astfel, intrucat Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui este spital public finantat 

integral din venituri proprii, potrivit dispozitiilor art. 190 din Legea nr.95/2006 privind 





b) consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al

Municipiului Bucuresti, <lupa caz, pentru autoritatile si institutiile publice

ale adminsitratiei publice locale".

Fata de cele aratate, propunem spre dezbatere si aprobare posibilitatea 

achizitionarii de servicii juridice, pentru asistarea si reprezentarea in instanta a Spitalului 

Judetean de Urgenta Vaslui in cauza privind solutionarea dosarului nr.1170/89/2022. 

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa dispuneti. 

Anexez de pe portaljust.ro situatia dosarului nr.1170/89/2022. 
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