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H O T Ă R Â R E A   Nr.127/2008 
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Judeţean  de   Evidenţa  Persoanelor Vaslui 
 

 având în vedere adresa nr.2/910/2008 a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor Vaslui privind propunerea de transformare a unui post de funcţie în regim contractual; 

 în conformitate cu prevederile art.8 din O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 
altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele 
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat 
prin legi speciale; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă transformarea unui post  în regim contractual cu nivel de studii medii, de 
referent treapta IA,  în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de consilier  gradul I, în 
vederea promovării persoanei, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată. 
 Art.2 – Poziţia nr.23 din statul de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui, prevăzut în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Vaslui nr.136/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 
 Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui. 

                  
 

Vaslui, 30 septembrie 2008 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                          Contrasemnează: 
                                                   Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului 

Public Comunitar Judeţean  de   Evidenţa  Persoanelor Vaslui 
 

 Proiectul de hotărâre privind transformarea unei post în regim contractual cu nivel de studii 
medii, de referent treapta IA,  în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de consilier  gradul 
I, existent în statul de funcţii al personalului din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materială 
al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui, este motivat de faptul că 
ocupantul postului respectiv, a dobândit o diplomă de studii de nivel superior în specialitatea în care 
îşi desfăşoară activitatea, sens în care îndeplineşte condiţiile  de promovare în grad profesional. 
 În conformitate cu prevederile  art.7 şi art.8 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 care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu  care să cuprindă 
activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de 
nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii 
pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, 
specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional 
corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere cu până la 20% a salariului de baza avut. 
În acest context  propun transformarea  unui post  în regim contractual cu nivel de studii medii, de 
referent treapta IA,  în post cu nivel de studii superioare de lungă durată de consilier  gradul I,  în 
vederea promovării persoanei  ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată. 

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe 
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
 


