
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.25/2008 

 
privind numirea domnişoarei COJOC MIHAELA în funcţia de referent de specialitate,  

grad profesional III, în  cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui 
 

având în vedere rezultatul concursului organizat în data de 31 ianuarie  2008 consemnat de 
comisia de examinare în procesul verbal înregistrat sub nr.584/2008; 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 
48/2005 privind  înfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de  07 
februarie 2008; 

în temeiul dispoziţiilor art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
          Consiliul judeţean Vaslui ; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. – Domnişoara Cojoc Mihaela se numeşte în funcţia de referent de specialitate, grad 
profesional III, în cadrul Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, cu un salariu de bază 
lunar de 788. 
 Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează  Observatorul judeţean pentru 
Drepturile Copilului Vaslui şi Serviciul management resurse umane relaţii mass-media, informare 
cetăţeni ale Consiliului judeţean Vaslui. 

                
Vaslui, 7 februarie 2008  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                        Contrasemnează: 
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN  VASLUI                            
P R E Ş E D I N T E 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind numirea domnişoarei COJOC MIHAELA   

în funcţia de referent de specialitate gradul profesional III, în  cadrul 
Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului Vaslui 

 
 Potrivit prevederilor art.5 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.48 din 16 iunie 2005 

privind înfiinţarea Observatorului judeţean pentru Drepturile Copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a celor din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.135 din 30 noiembrie 2007 privind 
aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Reprezentanţa UNICEF în România şi Consiliul 
judeţean Vaslui, personalul Observatorului este format din personal contractual numit de Consiliul 
judeţean, în condiţiile legii, pe durată nedeterminată. 

 În acest sens s-a procedat la organizarea concursului în vederea ocupării postului devenit 
vacant, cu respectarea  prevederilor anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la 
salarizarea personalului din unităţile bugetare. 

 În urma concursului desfăşurat pe data de 31 ianuarie 2008, comisia de examinare a 
candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru  ocuparea postului de referent de specialitate gradul 
profesional III, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr.19/2008, a declarat 
admisă în vederea numirii în această funcţie, pe domnişoara Cojoc Mihaela. 

 Domnişoara Cojoc Mihaela, este absolventă a Universităţii Bacău, Facultatea de Ştiinţe 
Economice – specializarea marketing, sesiunea iulie 2007. 

Analizând dosarul profesional,  rezultatele obţinute la concurs şi având în vedere că pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce revin Observatorului este necesar personal de specialitate  în domeniile 
socio-uman, economic, juridic şi/sau administraţie publică şi cu abilităţi de coordonarea proiectelor 
privind drepturile fundamentale ale copilului, propun ca domnişoara Cojoc Mihaela să fie numită în 
funcţia de referent de specialitate gradul profesional III, cu un salariu de bază lunar de 788 lei, calculat 
pe baza punctajului total din fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale potenţiale 
întocmită de comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru  ocuparea 
postului. 
  Având în vedere 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, 
Corneliu Bichineţ 

 


