
  
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
 

cu privire la transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci  

 

 

Având în vedere: 
 
- Referatul de aprobare nr.608/20.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.613/20.01.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților   

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.862/26.01.2021 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice 

și Comerț; 
- Avizul nr.827/26.01.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Avizul nr.841/26.01.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de      

Agrement; 
- adresele Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.271/13.01.2021 și 

nr.387/19.01.2021 înregistrate la Consiliul  Județean Olt sub nr.366/13.01.2021 și 
nr.558/19.01.2021; 

- prevederile Hotărârilor Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci nr.1/11.01.2021 și nr.2/18.01.2021; 

- prevederile Deciziilor Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.15/11.01.2021 și nr.16/11.01.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile 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, modificat și completat prin Ordinul Ministrului 
Sănătății nr.244/2017; 

- prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE 
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”), Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 
medico-socială), pct.2, lit.a) lit.a.4 și Anexei nr.VIII (FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII 
BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"), Capitolul II, lit.B, pct.I lit. b) și lit.C, lit.b) la Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
 

Art.1. Se aprobă transformarea, începând cu data de 01.01.2021, a 2 posturi în statul de 
funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a 
promovării, după cum urmează: 

- postul de referent de specialitate, grad profesional III, nivel studii S  de la  Biroul  securitatea 
muncii, protecție civilă, situații de urgență, autorizații, administrativ și aprovizionare -manipulare  
depozitare și deservire mijloace de transport (pozitia nr.171 în Statul de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de referent de specialitate, grad profesional II, nivel studii S; 

- postul  de muncitor calificat (instalator), treaptă IV, nivel studii G de la Biroul  securitatea muncii, 
protecție civilă, situații de urgență, autorizații, administrativ și aprovizionare -manipulare  depozitare 
și deservire mijloace de transport (pozitia nr.184 în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci)  în post de muncitor calificat (instalator), treaptă III, nivel studii G. 

       Art.2. Se aprobă transformarea postului vacant de medic, nivel studii S de la Biroul de 
management al calității serviciilor de sănătate (poziția nr.149 în Statul de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu  Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, 
cu modificările și completările ulterioare) în post de medic specialist, nivel studii S. 
      Art.3. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
în mod corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.       
       Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum  și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                 Secretar General al Județului 
                                                                                                        Marinela – Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 28.01.2021 
Nr.5 
L.B./L.B./2 ex. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ”pentru”. 


