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H O T Ă R Â R E A Nr.151/2008 
privind numirea domnului MANOLACHE CONSTANTIN  în funcţia de  

director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermanesti 
 

 având în vedere rezultatul concursului organizat în data de 24 octombrie 2008 consemnat de 
comisia de examinare în procesul verbal nr.8772 din 24.10.2008; 
 în conformitate cu prevederile punctelor 11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului 
nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare; 
 în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 29.10.2008; 
 în temeiul art.91 alineat (2) lit. e şi al art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
 Articol unic - Începând cu data de  1  noiembrie 2008 domnul MANOLACHE CONSTANTIN se 
numeşte în funcţia de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermanesti, cu o perioadă de 
probă de 90 de zile, fiind salarizat cu un salariu de bază de 1.209 lei corespunzător gradului profesional I 
A, o indemnizaţie de conducere de 508 lei lunar, stabilite conform fişei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale potenţiale, la care se adaugă un spor de vechime de 25%. 

                        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 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnului MANOLACHE CONSTANTIN în funcţia de director 

al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermanesti 
 
 În conformitate cu prevederile art.5 alin.1 din O.G.nr.70/2002 privind administrarea unităţilor 
sanitare publice de interes judeţean şi ale art.2 alin.1 din anexa 1 la H.G.nr.412/2003 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale şi în baza 
avizului favorabil al Ministerului Sănătăţii nr.X/A/MB/2576/2003 şi al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.4305/IS/2003, prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.6/2004 s-a înfiinţat Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti, instituţie rezidenţială de interes judeţean sub autoritatea 
consiliului judeţean. 
 Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Hotărârea Consiliul judetean Vaslui nr.6/2004 privind 
înfiinţarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti, conducerea activităţii curente a Centrului 
este asigurată de un director, numit prin hotărâre a Consiliul judeţean în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. Conform prevederilor  art.91 alineat (2) lit. e din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, numirea şi eliberarea din funcţie, în 
condiţiile legii, a conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice pe care le-a înfiinţat, este de competenţa 
Consiliul judeţean. 

În acest scop, postul de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Ghermăneşti a fost scos 
la concurs, cu respectarea prevederilor legale în materie, în data de 24.10.2008. 

Potrivit prevederilor art.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă 
medico-socială Ghermăneşti aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.6/2004, candidaţii 
pentru ocuparea postului de director trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă a învăţământului 
superior de lungă durată în domeniul ştiinţelor socio-umane, juridice, administrative sau economice. 
Comisia de concurs se stabileşte prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean. Concursul constă în 
mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui  referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie 
specială a persoanelor cu nevoi medico-sociale din judeţul Vaslui însoţit de propuneri de restructurare sau 
dezvoltare a acestui sistem. 
 Concursul a fost organizat în conformitate cu prevederile anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului 
nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare şi cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de art.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Ghermăneşti aprobat prin Hotărârea Consiliul judetean nr.6/2004. 
 În urma concursului desfăşurat, comisia de examinare a declarat admis pe domnul Manolache 
Constantin, în vederea numirii în funcţia de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială 
Ghermăneşti. 
 În conformitate cu prevederile punctelor 11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului 
nr.281/1993 coroborate cu art.31 (1) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de probă 
ce nu poate depăşi 90 de zile. 
 Analizând dosarul profesional şi urmărind rezultatele obţinute la concurs, propun ca domnul 
Manolache Constantin să fie numit în funcţia de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială 
Ghermăneşti, cu o perioadă de probă de 90 de zile. 
 Domnul Manolache Constantin este născut în anul 1961, luna martie, ziua 6 în localitatea Hurduci, 
judeţul Vaslui, este absolvent al Universităţii “Dimitrie Cantemir” Iaşi, Facultatea de Stiinţe juridice, 
specializarea drept, cu examen de licenţă în sesiunea iulie 2006. 
 Domnul Manolache Constantin are o vechime totală în muncă de 20 de ani, dobândită în diverse 
domenii de activitate din care aproximativ 4 ani ca asistent medical  la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  Vaslui – Centrul de îngrijire şi asistenţă Huşi. 
 Din aprecierea depusă la dosar şi din referatul prezentat şi susţinut privind analiza sistemului de 
protecţie socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale din judeţul Vaslui şi propunerile de dezvoltare a 
acestui sistem, rezultă că domnul Manolache Constantin are pregătirea profesională care îi va da 
posibilitatea unei profunde implicări în rezolvarea pozitivă a angajamentelor pe care şi le asumă. 



 Conform certificatului de cazier judiciar nr.38447 din 09.10.2008 rezultă că nu are antecedente 
penale. 
 Având în vedere cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre 
dezbatere şi aprobare. 

PREŞEDINTE 
Vasile Mihalachi 

 


