
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.________din ____________/ 2021 

privind aprobarea  statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Sociala Baia de 
Criș 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr. 21301/02.12.2021 la proiectul de hotărâre inițiat 

de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
      Văzând adresa nr. 453/16.11.2021 a Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș 

înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 21196/26.11.2021 precum și Avizul Consultativ 
Favorabil nr. 458/2021 al Consiliului Consultativ;  

Ținând cont de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr.53/2003 – Codul 
muncii, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere precizările Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c, art. 191 alin.1 lit.a și alin. 2 lit. a și 
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

      Art.1 Aprobă Statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta, începând cu data intrării în vigoare a prezentei. 

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 162/2021, se abrogă.        

    Art.3 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Unitatea de Asistență Medico-Socială 
Baia de Criș și se va comunica: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Compartimentului 
Managementul Unităților de Asistență Medicală, Biroului Resurse Umane, Salarizare și Gestiunea 
Funcției Publice şi Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș prin grija Serviciului 
administraţie publică locală și relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.      

      (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

   PREŞEDINTE,         AVIZAT: 
 Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Daniel Dan  
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