
                                                                                                                                                                                                       
     
 
 

 
HOTĂRÂRE    

 
          

cu privire la:  aprobare transformare posturi în  statul  de funcții 
al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 
 
Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.576/19.01.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.577/ 
19.01.2016;  

 raportul nr.578/19.01.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare; 

 raportul nr.883/27.01.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.932/27.01.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.894/27.01.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

 adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.1023/12.01.2016, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.311/13.01.2016; 

 Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
nr.2/07.10.2015, nr.8/26.10.2015, nr.6/19.11.2015 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.680/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicină generală 
a d-nei Crivineanu Georgeta, asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, 
la Secția gastroenterologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.742/27.11.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat III a d-lui dr. Grămăticu Ion, medic rezident 
anul II pe post,  specialitatea ortopedie și traumatologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.665/23.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar a d-nei dr. Rusoiu Ela, medic 
specialist, specialitatea chirurgie orală și maxilo- facială la Secția ORL; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.682/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicină generală 
a d-nei Musa Viorica Ionela, asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, 
nivel de studii PL, la Secția ATI; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.681/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicină generală  

 
 

 



a d-nei Dragomir Georgiana Alexandra, asistent medical debutant, specialitatea 
medicină generală la Secția Pediatrie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.677/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea dietetică a d-nei 
Mirea Dorina, asistent medical debutant, specialitatea dietetică, nivel de studii PL, la 
Dietetică; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.679/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicină generală 
a d-nei Mat Mădălina Ionela, asistent medical debutant, specialitatea medicină generală, 
la Bloc operator 1(central); 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.678/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea balneofizioterapie 
a d-lui. Darabană George Mihai, asistent medical debutant, specialitatea 
balneofizioterapie, cu nivel de studii PL, la Laborator recuperare, medicină fizică și 
balneologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.666/23.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar a d-nei dr.Vică Adina Roxana, 
medic specialist, specialitatea anatomie patologică la Serviciul de anatomie patologică; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.664/23.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de șofer I a d-lui. Căpraru Valeriu, șofer II, nivel  de 
studii medii, la Serviciul de achiziții publice și aprovizionare –transport; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.684/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicină generală 
a d-nei Maican Florentina, asistent medical debutant, specialitatea medicină generală la 
Unitatea de Primire Urgențe; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.683/30.10.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical, specialitatea medicinăgenerală 
a d-nei Diaconeasa Elena Camelia, asistent medical, specialtatea medicină generală la 
Unitatea de Primire Urgențe; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.741/27.11.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidențiat a d-nei dr. Sindile Nicoleta, medic rezident 
pe post an II,  în specialitatea cardiologie la Secția cardiologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.748/27.11.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical principal cu nivel de studii 
superioare a d-nei Savu Aurelia, asistent medical principal generalist cu nivel de studii 
PL la Secția urologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.750/27.11.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar a d-lui. dr. Heidary Farzad, medic 
specialist, specialitatea obstetrică- ginecologie la Secția obstetrică-ginecologie II; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.746/27.11.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical principal cu nivel de studii 
superioare a d-nei Sandu Laura Mihaela, asistent medical principal generalist cu nivel de 
studii PL la Unitatea de transfuzie sanguină; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.747/27.11.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de asistent medical principal cu nivel de studii 
superioare a d-nei Sotae Liliana, asistent medical principal generalist cu nivel de studii 
PL la Serviciul de primire și externare al bolnavilor; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.749/27.11.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de autopsier a d-lui. Sterie Ion Cristian, autopsier 
debutant la Serviciul Județean de Medicină Legală. 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.142/29.10.2015 cu privire la 
aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 

   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) şi b) 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, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 947/2009; 

 prevederile art. 1, pct. 3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 921/2006 privind 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

 prevederile art. 1, art. 2 lit. a) şi f) şi art. 41 alin. (1) 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. III la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

  prevederile art.41 alin.(1), (2), (4) –(6) ,art.41¹, art.44, art.45, art.45¹, art.45² din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.1. art.3, art.4 din Ordinul 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; 

 prevederile punctelor I, II, VI din Criteriile privind angajarea şi promovarea în 
funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul nr.1470/2011; 

  prevederile art.1 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
 
 

În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat 
cu prevederile art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1 Se aprobă transformarea a 18 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015 cu privire la aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina, după cum urmează : 

 
 
 
 
I.Începând cu data de  01.11.2015  se transformă următoarele posturi: 

 
1)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.80 în Statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel  de studii PL, de la Secția gastroenterologie; 

2)Transformarea postului de medic rezident anul II, nivel de studii S, poziția nr.507 în Statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post medic rezident anul III, nivel de studii S, de la Secția ortopedie 
traumatologie ; 



3)Transformarea postului de medic specialist, nivel de studii S, poziția nr.659 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de medic primar, nivel de studii S, de la Secția O.R.L.; 

4)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.798  în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Secția A.T.I; 

5)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.1186 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Secția pediatrie; 

6)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.1600 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Dietetică; 

7)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.1619 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Bloc operator(central); 

8)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr.1835 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Laborator recuperare, 
medicină fizică și balneologie; 

9)Transformarea postului de medic specialist, nivel de studii S, poziția nr.1852 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de medic primar, nivel de studii S, de la Serviciul de anatomie 
patologică; 

10)Transformarea postului de șofer II, poziția nr.2162 în Statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.142/29.10.2015, în 
post de șofer I, de la Serviciul administrativ, aprovizionare și transport; 

11)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr. 2290  în Statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015,în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Unitatea de Primiri Urgențe; 

12)Transformarea postului de asistent debutant, nivel de studii PL, poziția nr. 2292  în Statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical, nivel de studii PL, de la Unitatea de Primiri Urgențe. 

 
II.Începând cu data de  01.12.2015  se transformă următoarele posturi: 
1)Transformarea postului de medic rezident anul II, nivel de studii S, poziția nr.180 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post medic rezident anul III, nivel de studii S, de la Secția cardiologie; 

2)Transformarea postului de asistent medical principal, nivel de studii PL, poziția nr.635 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical principal, nivel de studii S, de la Secția 
urologie; 

3)Transformarea postului de medic specialist, nivel de studii S, poziția nr.1087 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de medic primar, nivel de studii S, de la Secția obstetrică ginecologie II; 

4)Transformarea postului de asistent medical principal, nivel de studii PL, poziția nr.1659 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.142/29.10.2015, în post de asistent medical principal, nivel  de studii S, de la 
Unitatea de transfuzie sanguina; 

5)Transformarea postului de asistent medical principal, nivel de studii PL, poziția nr.1665 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.142/29.10.2015 , în post de asistent medical principal, nivel de  studii S, de la 
Serviciul de primire și externare al bolnavilor; 



6)Transformarea postului de autopsier debutant, nivel de studii M, poziția nr.2502 în Statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, în post de autopsier, nivel de studii M, de la Serviciul Județean de Medicină 
Legală. 

 Art.2. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.142/29.10.2015, se modifică în mod corespunzător, cu 
prevederile art.1 la prezenta hotărâre.   
            Art.3. 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.  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 
 

 


