
 

  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

pentru  modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență 
Slatina  

 
          Având în vedere: 

➢   Referatul de aprobare nr.663/19.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ Raportul nr.667/19.01.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
➢ Avizul nr.841/26.01.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
➢ Avizul nr.918/27.01.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
➢ Avizul nr.850/26.01.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 

şi de Agrement; 
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.2441/19.01.2022 înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub  nr.645/19.01.2022; 
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.42/18.01.2022; 
➢ Avizele Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și 

nr.12/17.01.2022 înregistrate la Spitalul Județean de Urgență Slatina sub                                   
nr. 34594/26.11.2021 și nr.2345/18.01.2022; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.13/30.01.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu 
modificările și completările ulterioare; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din  Legea  nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.9 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 3/2021 
privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

➢ prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor 
managerului interimar al spitalului public; 
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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 şi completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. I. Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și înlocuită cu 
structura organizatorică înscrisă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Punctul I.30 – SECȚIA PNEUMOLOGIE se modifică și va avea următorul cuprins: 
   “ “ 

I.30 SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:                        84 

I.30.1 COMPARTIMENT TBC 30  

I.30.2 COMPARTIMENT TBC -MDR 5  

I.30.3 COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 10  

 
2. După Punctul I.32 - SPITALIZARE DE ZI se introduce un nou punct, Punctul I.32¹ care va     
avea următorul cuprins: 

“                                                                                                                                                             “ 
I.32¹ CENTRU DE EVALUARE ȘI TRATAMENT ANTIVIRAL – spitalizare de zi  10 

 
 Art. II. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pe perioada de valabilitate a avizelor Direcției 
de Sănătate Publică Județeană Olt nr.21587/26.11.2021 și nr.12/17.01.2022, care potrivit 
prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri 
pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, au valabilitate 
până la data de 31 martie 2022. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt și 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, 28.01.2022 
Nr. 13 
L.B./L.B./2ex.   
 

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

                                                              


