
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.109/2008 
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti 

 
având în vedere adresa nr. 1641/13.08.2008 a Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti 

privind propunerea de modificare a statului de funcţii; 
în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa Guvernului  nr.10/2008 privind nivelul 

salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a 
altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale; 

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “c”  şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă transformarea  posturilor   din statul de funcţii al Centrului de Asistenţă 

Medico – Socială Băceşti, considerate unice,  în vederea promovării persoanelor care îndeplinesc  
condiţiilor de promovare  în gradul/treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează: 

a) postul de inspector de specialitate-contabil şef, cu nivel de studii superioare gradul III, în inspector 
de specialitate-contabil şef  gradul II; 

b) postul de asistent medical (igienă), cu nivel de studii postliceale  în asistent medical (igienă) 
principal; 

c) postul de casier-magaziner, cu nivel de studii medii treapta II, în casier-magaziner treapta I; 
d) postul de funcţionar, cu nivel de studii medii treapta III, în funcţionar treapta II; 
e) postul de muncitor-electrician treapta III, în muncitor-electrician treapta II. 

Art. 2 – Statul de funcţii al personalului din cadrul  Centrului de Asistenţă Medico – Socială 
Băceşti, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui  nr.108/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Centrul de Asistenţă Medico – 
Socială Băceşti. 

         
 

       Vaslui, 29 august 2008 
    P R E Ş E D I N T E, 

    Vasile Mihalachi 
                                                                                                              Contrasemnează: 

                                                                                                                        Secretarul judeţului  Vaslui 
                                                                                                                        Gheorghe  Stoica 



Anexa   
la Hotărârea nr.109/2008 

STAT DE FUNCŢII 
al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă  Medico – Socială Băceşti 

Nr. crt. DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI 
FUNCŢIEI 

NUMĂR 
DE 

POSTURI 

NIVEL 
STUDII 

GRAD 
 sau TREAPTA

PERSONAL DE CONDUCERE  = 2 
1 Director-insector de specialitate 

          1         S            IA 
2 

Contabil şef-inspector de specialitate 
1 S II 

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ = 13 şi 1/2 
3 Medic – medicină generală 1 S - 

4-5 Asistent social 2 S - 
6 Psiholog 1 S - 

7-12 Asistent medical principal 6 PL - 
13-14 Asistent medical 2 PL - 

15 Asistent medical  principal (de igienă) 1 PL - 
16 Profesor CFM 1/2 S  

COMPARTIMENT RESURSE UMANE = 1 
17 Inspector de specialitate 1 S III 

COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS = 1 
18 Consilier juridic 1 S IA 

COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABILITATE = 2 
19 Contabil 1 M IA 
20 Casier-magaziner 1 M I 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI PERSONAL DE ÎNGRIJIRE = 26 
21 Funcţionar 1 M II 
22 Administrator 1 M I 
23 Bucătar 1  III 
24 Bucătar 1  VI 
25 Muncitor necalificat bucătărie 1  - 

26-28 Infirmieră 3  - 
29-32 Îngrijitoare 4  - 

33 Spălătoreasă 1  - 
34-35 Paznic 2  I 
36-38 Paznic 3  II 
39-40 Muncitor-fochist 2  III 
41-42 Muncitor-fochist 2  VI 

43 Şofer 1  - 
44 Muncitor-instalator  1  III 
45 Muncitor-electrician 1  II 
46 Muncitor necalificat 1  - 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea  statului de funcţii al 

 Centrului de Asistenţă  Medico –Socială Băceşti 
          

Proiectul de hotărâre ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră are drept 
motivaţie solicitarea conducerii Centrului de asistenţă  medico – socială Băceşti de modificare a statului 
de funcţii prin transformarea unor posturi, considerate unice în vederea promovării persoanelor care 
îndeplinesc condiţiile, şi este elaborat  în temeiul  prevederilor  art. 104 alin. (2) lit. “a” din  Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile  art.7  din Ordonanţa Guvernului  nr.10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizaţiilor pentru persoane care 
ocupă funcţii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a 
altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, promovarea persoanelor încadrate pe 
posturi unice se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel 
superior. 

În acest context  propun transformarea  unor  posturi, considerate unice în structura statului de 
funcţii al centrului, în vederea promovării persoanelor   ca urmare a îndeplinirii  condiţiilor de promovare  
în gradul/treapta de salarizare imediat următoare, după cum urmează: 

 postul de inspector de specialitate-contabil şef, cu nivel de studii superioare gradul III, în inspector 
de specialitate-contabil şef  gradul II; 

 postul de asistent medical (igienă), cu nivel de studii postliceale  în asistent medical (igienă) 
principal; 

 postul de casier-magaziner, cu nivel de studii medii treapta II, în casier-magaziner treapta I; 
 postul de funcţionar, cu nivel de studii medii treapta III, în funcţionar treapta II; 
 postul de muncitor-electrician treapta III, în muncitor-electrician treapta II. 

Transformarea posturilor  implică un efort financiar estimat la 500 lei/lună, cheltuieli de personal. 
Având în vedre cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 

dezbaterea  şi aprobarea dumneavoastră. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 


