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 HOTĂRÂRE                                             
          

cu privire la : numirea reprezentanților Consiliului Județean Olt în comisia 
    de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea  
      funcției de manager persoană fizică, al Spitalului de  

  Psihiatrie Cronici Schitu – Greci 
 
 

Având în vedere:  
- expunerea de motive nr.1622/17.02.2016 referitoare la aprobarea Proiectului de 

hotărâre nr.1623/17.02.2016; 
- raportul nr.1624/17.02.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.1.800/23.02.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.1.867/23.02.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- raportul nr.1.809/23.02.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci nr.435/26.01.2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.912/27.01.2016; 
- anunțul nr.440/26.01.2016 al Consiliului de Administrație al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu - Greci privind organizarea concursului pentru ocuparea 
funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci, 
publicat în revista “Viața Medicală” nr.6/05.02.2016 și pe site-ul Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu - Greci; 

- prevederile Contractului de management încheiat între domnul PAUL 
STĂNESCU, președintele Consiliului Județean Olt și domnul Marius - Ionel IANCU, 
managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu-Greci, înregistrat la Consiliul 
Județean Olt sub nr.12672/28.12.2012 și la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu-
Greci sub nr.4778/28.12.2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Actului adițional nr.6/23.12.2015 la Contractul de management 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.12672/28.12.2012 și la Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu-Greci sub nr.4778/28.12.2012, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la 
aprobarea transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare 
publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/21.07.2010 încheiat între Direcția de 
Sănătate Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu – 
Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la 
aprobare organigramă, stat de funcții și Regulament de Organizare și Funcționare 
pentru  Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile art.6 alin.(2)–(4) și art.9 alin.(1)-(3) din Regulamentul de organizare 
și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană 
fizică, din spitalele publice al căror management al asistenței medicale a fost 
transferat către Consiliul Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.657/05.11.2010, modificat și completat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Olt nr.8/13.01.2011 și nr.197/22.06.2015; 

- prevederile art.177 alin.(1) și art.187 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 91 alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.e), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(1), și art.115 alin.(1), lit.c), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se numesc reprezentanții Consiliului Județean Olt în comisia de 
soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager 
persoană fizică, al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci, din data de 
15.03.2016 (proba scrisă) și 18.03.2016 (proba de susținere a proiectului de 
management/interviu de selecție), după cum urmează: 

  
- LĂCRARU ADRIAN          - Șef Serviciu la Serviciul Administrație               - membru 

                                              Publică, Relații cu Consiliile Locale și  
                                              Monitorul Oficial al Județului                        
                                           - Reprezentant al Consiliului Județean Olt  

- ACHIMESCU CRISTINA  - Șef Serviciu la Serviciul Financiar-Contabilitate - membru 
                                             din cadrul Direcției Economice, Buget - Finanțe                        
                                           - Reprezentant al Consiliului Județean Olt  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu - Greci, 
persoanelor nominalizate la art.1 și Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, în vederea aducerii 
la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

.  
 

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                        Gabriel BULETEANU  
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