
R O M A N I A 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

      H O T Ă R Â R E A  nr. 17/2021 
                  privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul  

           Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui 
 

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

nr. 766/15.01.2021; 
-  adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 27639/15.12.2020 și         

nr. 17/04.01.2021 ; 
- raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 785/18.01.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică și de disciplină, administrație publică 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; 

- 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; 

       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 registrator medical în 
registrator medical principal din cadrul Secției Obstetrică Ginecologie. 

Art.2. - Se aprobă transformarea unui post de bioinginer medical specialist în 
bioinginer medical principal din cadrul Serviciului Evaluare, Statistică  medicală și 
informatică. 

Art.3. - Se aprobă transformarea unui post de asistent social în asistent social 
principal din cadrul UNITATE PRIMIRE URGENȚE - SMURD cu Cabinet Medicină Dentară  
de Urgență. 

Art.4. - Pozițiile  nr. 168, nr. 1163 și nr. 1475 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. 



Art.5. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui. 

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui, precum și Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

 
                                                                            Vaslui, 25 ianuarie 2021                                                

                                                                                                     
 
                  PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
               0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere” 

 


