
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A   Nr.171/2007 
privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din 

 referent clasa III, grad profesional debutant în referent clasa III,  
grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul  

Serviciului Public Comunitar Judeţean de  Evidenţa Persoanelor Vaslui 
 

având în vedere  adresa nr.7553/2007 a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa 
Persoanelor Vaslui prin care solicită transformarea unui post de funcţie publică de execuţie existentă 
vacantă în statul de funcţii; 
 în conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului României  nr.6/2007 
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici 
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi  ale art.34, alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului României nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 

în temeiul art.91 alin. (2) lit. “c” coroborat cu art.104 alin. (2) lit. “a” şi art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Funcţia publică de execuţie de referent clasa III, grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului operare menţiuni, se transformă în referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 
de salarizare. 

Art.2 – Poziţia nr.15 din statul de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Judeţean  de   Evidenţa  Persoanelor Vaslui, prevăzut în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.136/2004, modificată, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui. 

                                                                                             Vaslui, 28 decembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu  Bichineţ 

                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 

                                          Gheorghe Stoica 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
 la proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din 

 referent clasa III, grad profesional debutant în referent clasa III,  
grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul  

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui 
 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

          Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului 
Public Comunitar Judeţean de Evidenţa  Persoanelor Vaslui, este motivat de faptul că un funcţionar  
public ocupant al postului de referent clasa III grad profesional debutant din cadrul Compartimentului 
operare menţiuni,  a obţinut la evaluarea activităţii de debutant calificativul „corespunzător”, îndeplinind 
condiţiile de numire în funcţie publică definitivă. 

În conformitate cu prevederile art.34 alin. „1” din Hotărârea Guvernului României nr.1209/2003 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi ale art.9 alin. „1” din Ordonanţa 
Guvernului României  nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi 
alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în 
anul 2007, funcţionarii publici debutanţi care au obţinut la evaluarea activităţii de debutant calificativul 
„corespunzător” vor fi numiţi funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie, prin 
transformarea posturilor pe care aceştia sunt încadraţi.     
 Domnul Iancu Teodor numit în funcţia publică de referent clasa III grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului operare menţiuni, a obţinut  conform Raportului de evaluare a perioadei de 
stagiu calificativul corespunzător cu propunerea de numire în funcţia publică de execuţie definitivă,  şi în 
conformitate cu prevederile art.34 alin. „1” din Hotărârea Guvernului României nr.1209/2003 privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a fost  numit  în termen de cinci zile de la 
expirarea perioadei de debutant în funcţie publică definitivă, prin dispoziţia directorului Serviciului Public 
Comunitar Judeţean de Evidenţa  Persoanelor Vaslui.  
 Urmare a trecerii funcţionarului  public pe o funcţie publică de execuţie definitivă, cu respectarea 
prevederilor legale, propun transformarea postului de funcţie publică de execuţie, referent din cadrul  
Compartimentului operare menţiuni din clasa III grad profesional debutant în  clasa III grad profesional 
asistent. 
  Având în vedere considerentele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Corneliu  Bichineţ 
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