
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

                                                                                            

cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.12068/17.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.12071/17.11.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.12277/23.11.2021  al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.12281/23.11.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 

- Avizul nr.12275/23.11.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul 

Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.75/29.04.2021; 

- prevederile art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 

referitoare la modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), d) și f) 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 înlocuiește reprezentantul Consiliului Județean Olt, doamna Sandu Anișoara, 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021, în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de 

administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu doamna Florescu Victorița - consilier, 
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clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției Economice, 

Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.3. 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 Județean de Urgență Slatina, persoanelor nominalizate la art.1 

din prezenta hotărâre și Consiliului de administrație din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 

Prefectului – Județul Olt.   

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

                                  

             

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                 Secretar General al Județului 

                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina 25.11.2021 

Nr.175 

M.B./M.B./2ex. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru”. 


