
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A   Nr.148/2008 
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar 

Judeţean  de   Evidenţa  Persoanelor Vaslui 
 

 având în vedere adresa nr.2/1024/2008 a Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 
Vaslui privind propunerea de transformare unor  posturi de funcţie publică; 
 în conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) şi alin. (2) 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, cu 
modificările şi completările ulterioare  şi  ale art.101 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; 
 în baza avizului favorabil nr.1452801/2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
Bucureşti; 
 în temeiul art.91 alin. (2) lit. “c” 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 de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, 
grad superior, treapta 1, în consilier, clasa I, grad principal, treapta 1, în vederea  promovării 
funcţionarului public, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată. 

Art.2 – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de referent, clasa III, 
grad principal, treapta 1, în consilier, clasa I, grad asistent, treapta 1, în vederea  promovării 
funcţionarului public, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată. 

Art.3 – Poziţiile  nr.9 şi nr.21  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.4 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul Public Comunitar 
Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui. 

                Vaslui, 29 octombrie 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 unor posturi de funcţie publică de execuţie  cu nivel de 
studii medii în posturi de funcţie publică  de execuţie cu nivel de studii superioare,  este motivat de faptul 
că funcţionarii publici ocupanţi ai  posturilor respective, au dobândit o diplomă de studii de nivel superior 
în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, sens în care îndeplinesc condiţiile  de promovare în  
clasă. 

În vederea promovării funcţionarilor publici care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu 
prevederile art.9 alin.(2), din O.G. nr.6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007, modificată 
şi completată prin O.G. nr.9/2008, prin prezentul proiect se supune analizei şi aprobării dumneavoastră, 
transformarea unui număr de 2 posturi cu funcţii publice.  
         Transformarea posturilor mai sus menţionate, se face având în vedere dobândirea diplomelor de studii de 
nivel superior celor avute, precum  şi Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.1452801/2008. 

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 
 


