
 
   
 
 

H O T Ă R Â R E    
 

pentru modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3188/23.03.2022  al Președintelui Consiliului Județean Olt;  

- Raportul nr.3192/23.03.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.3484/29.03.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Avizul nr.3476/29.03.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr.3481/29.03.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 8523/14.03.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr.2817/15.03.2022; 

- prevederile Hotărârilor Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

nr.46/28.02.2022 și nr.50/14.03.2022; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015 cu privire la aprobare Regulament 

de organizare și funcționare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.b)-c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 56/2009 și modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 

- prevederile art.1 pct. 3 lit. a) și pct.4 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 pentru 

stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1374/2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului 

interimar al spitalului public; 

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

completările ulterioare; 

- prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 

sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la Legea-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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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 și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.I. Începând cu data de 01.04.2022, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de 

Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.13/30.01.2020, cu modificările  și 
completările ulterioare, se modifică prin: 

a) Schimbarea denumirii Compartimentului Tehnic din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică 
și Administrativă în ”Compartiment Aparatură Medicală”; 

b) Transformarea a 2 posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, astfel: 
- transformarea postului vacant de medic primar, specialitatea radiologie și imagistică 

medicală, nivel studii S de la Laborator radiologie și imagistică medicală cu punct de lucru 
la Scornicești (poziția nr.1861 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina), în post de medic rezident an V, specialitatea radiologie și imagistică medicală, 
nivel studii S; 

- transformarea postului vacant de asistent medical, gradul principal, specialitatea 
balneofizioterapie și masaj, nivel studii PL de la Laborator recuperare, medicină fizică și 
balneologie (bază de tratament) (poziția nr.1920 în Statul de funcții al Spitalului Județean 
de Urgență Slatina) în post de asistent medical, gradul debutant, specialitatea 
balneofizioterapie și masaj, nivel studii PL. 

Art.II. Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.154/19.11.2015, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică, după cum urmează: 

1. La articolul 41, alineatul (3)  se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Atributiile directorului de îngrijiri ca membru in Comitetul Director al Spitalului Judetean de 

Urgență Slatina sunt cele prevazute la art.34 si art.35 din prezentul Regulament.” 

2. Articolul 45 se modifică și  va avea următorul cuprins: 

“Art. 45. Structura aparatului funcțional este următoarea: 

a) Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate 

b) Biroul Audit Intern 

c) Biroul Juridic și Relații cu Publicul, având două compartimente în structură:      

      c.1. Compartimentul Juridic 

c.2. Compartimentul Relații cu Publicul 

      d)  Compartimentul Culte 

                  e)  Direcția Resurse Umane, Tehnică și Administrativă, având în structură: 
 e.1. Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare 
 e.2. Biroul Informatică 
 e.3. Compartimentul Intern de Prevenire și Protecție 
 e.4. Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport 
 e.5. Atelierul de Întreținere și Reparații Instalații, Utilaje, Clădiri 
 e.6. Compartiment Aparatură Medicală 

                  f)  Serviciul Contabilitate 
      g)  Biroul Monitorizare, Cheltuieli și Venituri 
      h)  Biroul Financiar  
       i)  Serviciul Salarizare 

                   j)  Serviciul Achiziții Publice” 
3. La articolul 293, punctul 6  se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 6. Compartiment Aparatură Medicală.” 

4. Articolul 299  se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.299.  Compartimentul Aparatură Medicală are în principal următoarele atribuții: 

1. coordonarea procesului de intreținere a echipamentelor/dispozitivelor medicale din spital; 
2. intocmirea si actualizarea la zi a Registrului general al echipamentelor/dispozitivelor 

medicale din spital; 
3. verificarea dosarelor  echipamentelor/dispozitivelor medicale din spital, aflate pe secții; 



4. supravegherea activității de instalare, punere in funcțiune și instruire a personalului medical 
cu privire la echipamentele/dispozitivele medicale utilizate de către persoane autorizate; 

5. întocmirea documentelor necesare validării reparațiilor si service-ului echipamentelor; 
6. constatarea defecțiunilor și notificarea firmelor care se ocupă cu mentenanța aparatelor 

aflate in uz.” 
        Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului Resurse 
Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
 

 
 

 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

     CONTRASEMNEAZĂ                 
Secretar  General al Județului 

                                                                                      Marinela -Elena ILIE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      
  SLATINA, 30.03.2022 
  Nr.50 
  M.B./M.B./2ex.  

   
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru”  

 


