
 
  

 
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, ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat 
superioare celor deținute 
 

Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.11561/18.10.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

− Raportul nr.11596/18.10.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

− Avizul nr.11814/24.10.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

− Avizul nr.11792/24.10.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

− Avizul nr.11800/24.10.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

− adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5780/03.10.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11194/07.10.2022; 

− Deciziile Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.300-312 din 
03.10.2022 referitoare la transformare posturi, ca urmare a promovării în grade/trepte 
profesionale imediat superioare celor deținute; 

− Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.19/03.10.2022; 

− Hotărârea 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) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile art.15 lit.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 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 (Salarii de bază pentru personalul de specialitate 
medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-
socială) , lit.a) (Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar) 
subpct.a.4 (Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de 
asistenţă medico-socială), pozițiile nr.23 și nr.24, lit.c) (Salarii de bază pentru personalul 
auxiliar sanitar) subpct.c.4 (Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi 
unităţi de asistenţă medico-socială) poziția nr.1, pct.3 (Instituţii şi unităţi de asistenţă 
socială/servicii sociale cu sau fără cazare), subpct.3.2 (Salarii de bază pentru personalul 
de specialitate din instituţiile şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 
personalitate juridică), poziția nr.35, precum și prevederile Anexei nr.VIII („FAMILIA 
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE"), Capitolul II, lit.C (Alte 
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funcţii comune din sectorul bugetar) lit.b) (Funcţii de execuţie pe trepte profesionale), 
poziția nr.18 la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c),  art.182 alin.(1) și 

alin.(4)  coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.10.2022, transformarea a 13 posturi în statul de 

funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.205/25.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a promovării în 
grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute, după cum urmează: 

- transformarea postului de asistent medical, specialitatea medicina generala, nivel studii PL, 

din cadrul Secției Psihiatrie I (poziția nr.25 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci), în post de asistent medical, grad principal, specialitatea medicina 

generala, nivel studii PL; 

- transformarea postului de asistent medical, grad debutant, nivel studii PL, din cadrul Secției 

Psihiatrie I (poziția nr.26 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în 

post de asistent medical, nivel studii PL; 

- transformarea postului de asistent medical, specialitatea medicina generala, nivel studii PL, 

din cadrul Secției Psihiatrie I (poziția nr.91 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu), în post de asistent medical, grad principal, specialitatea medicina generala, 

nivel studii PL; 

- transformarea postului de asistent medical, specialitatea medicina generala, nivel studii PL, 

din cadrul Secției Psihiatrie II (poziția nr.93 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci), în post de asistent medical, grad principal, specialitatea medicina 

generala, nivel studii PL; 

- transformarea postului de infirmier, treaptă debutant, nivel studii G, din cadrul Secției 

Psihiatrie II  (poziția nr.113 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), 

în post de infirmier, nivel studii G; 

- transformarea postului de infirmier, treaptă debutant, nivel studii G, din cadrul Secției 

Psihiatrie II  (poziția nr.114 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), 

în post de infirmier, nivel studii G; 

- transformarea postului de asistent medical, nivel studii PL, specialitatea BFKT, din cadrul 

Compartimentului Ergoterapie (poziția nr.136 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci), în post de asistent medical, grad principal, specialitatea BFKT,  nivel 

studii PL; 

- transformarea postului de instructor ergoterapie, nivel studii PL, din cadrul Compartimentului 

Ergoterapie  (poziția nr.137 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), 

în post de instructor ergoterapie, grad principal, nivel studii PL; 

- transformarea postului de muncitor calificat (bucătar), treapta profesionala III, nivel studii G, 

din cadrul Personalului de Întreținere si Deservire: Bloc Alimentar si Sala de Mese - (poziția 

nr.177 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de muncitor 

calificat (bucătar), treapta profesionala II, nivel studii G; 

- transformarea postului de muncitor calificat (bucătar), treapta profesionala III, nivel studii G, 
din cadrul Personalului de Întreținere si Deservire: Bloc Alimentar si Sala de Mese - (poziția 
nr.178 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de muncitor 
calificat (bucătar), treapta profesionala II, nivel studii G; 

- transformarea postului de muncitor calificat (bucătar), treapta profesionala III, nivel studii G, 

din cadrul Personalului de Întreținere si Deservire: Bloc Alimentar si Sala de Mese - (poziția 

nr.179 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de muncitor 

calificat (bucătar), treapta profesionala II, nivel studii G; 

- transformarea postului de muncitor calificat (bucătar), treapta profesionala III, nivel studii G, 

din cadrul Personalului de Întreținere si Deservire: Bloc Alimentar si Sala de Mese - (poziția 



nr.180 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de muncitor 

calificat (bucătar), treapta profesionala II, nivel studii G; 

- transformarea postului de muncitor calificat (frizer), treapta profesionala III, nivel studii G, din 

cadrul Personalului de Întreținere si Deservire: Muncitori Întreținere Clădiri, Instalații de Apă, 

Stație de Epurare, Lumină, Încălzire, Spații Verzi și Frizer -  (poziția nr.190 în Statul de funcții 

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci), în post de muncitor calificat (frizer), treapta 

profesionala II, nivel studii G. 

Art.2. 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 din prezenta hotărâre.       
       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 de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 

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

 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                           Secretar General al Județului 

                                                                           Marinela-Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru”  


