
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.176/2008 

privind transformarea unui post în regim contractual de şofer în muncitor calificat din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui 

 
în conformitate cu prevederile 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 ulteriore; 
 Consiliul judeţean Vaslui,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă transformarea  postului de şofer, de la Compartimentul muncitori 
întreţinere-exploatare şi personal de deservire generală, în muncitor calificat (fochist) treapta III.  

Art.2 – Poziţia nr.134  din Statul de funcţii al personalului din  aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui, prevăzut în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.46/2008,  cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul management resurse 
umane, relaţii mass – media, informare cetăţeni al Consiliului Judetean Vaslui. 

                                                                                   Vaslui, 16 decembrie  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   DE   M O T I V E 
 la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post în regim contractual de şofer în muncitor 

calificat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
          Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui,  prin transformarea unui post în regim contractual de şofer 
în muncitor calificat  (fochist) este motivat de faptul că potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 
590  din 4 iunie 2008, imobilul „Palat administrativ”, aflat în domeniul public al statului, a trecut  din 
administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Vaslui în administrarea   Consiliului judeţean Vaslui, pe 
perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia. 
 Precizez că agentul termic al acestui imobil se asigură   prin centrala proprie aflată în dotare iar 
pentru exploatarea acesteia este necesar înfiinţarea postului de muncitor calificat (fochist). 
 Înfiinţarea postului de muncitor calificat (fochist) treapta de salarizare III se face prin 
transformarea unui post de şofer existent vacant in actuala structură organizatorică. 

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, 

Vasile Mihalachi 


