
R O M A N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA  nr. 92/2020 
privind modificarea statului de funcții  al personalului din cadrul 

Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 8771/ 

12.06.2020; 
- adresele Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui nr. 222/25.05.2020 și           

nr. 231/02.06.2020; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.8784/12.06.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisiei juridice și 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru protecție 
socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c)  și ale art. 554 alin. (1)-(3) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art. 31 alin. (2)-(6) si alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul-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, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 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.1. – Se aprobă transformarea unui post de muzeograf, gradul profesional 
debutant în muzeograf, gradul profesional  II la Secția Muzeografie, Muzeologie, Pedagogie 
Muzeală, în vederea promovării persoanei care a susținut examenul de promovare în gradul 
profesional imediat superior.  

Art.2. – Se aprobă transformarea unui post de muncitor calificat - tâmplar, 
treapta profesională II în muncitor calificat, treapta profesională I la Serviciul 
Administrativ, Gospodăresc, în vederea promovării persoanei care a susținut examenul de 
promovare în treapta profesională imediat superioară.  

Art.3. – Se aprobă transformarea unui post de consilier juridic, gradul 
profesional II în consilier juridic, gradul profesional I la Compartimentul Financiar – 
Contabilitate, Resurse Umane, în vederea promovării persoanei care a susținut examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior. 

Art.4. - Poziţiile  nr. 10, nr. 29 şi nr. 44 din Statul de funcţii al personalului din 
cadrul  Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea 



Consiliului Judeţean Vaslui nr. 41/2020 privind modificarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, se modifică 
corespunzător. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, precum și Serviciului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea 
aducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, 25 iunie 2020 

 
       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 

              Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       

 


