
                                                                                                                                                                                                       
     
 
 

 
HOTĂRÂRE    

 
          
 

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

 
 
 
Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.2528/14.03.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.2529/14.03.2016;  

 raportul nr.2570/14.03.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.3040/22.03.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.3082/22.03.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.3070/22.03.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

 adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.3912/11.02.2016, 
nr.6062/07.03.2016, nr.6341/09.03.2016 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt 
sub nr.1468/12.02.2016, nr.2307/07.03.2016, nr.2366/09.03.2016; 

 Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
nr.2/07.03.2016; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.72/29.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Boldu Ana-Maria, medic 
rezident anul III pe post, specialitatea “neurologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.67/22.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Duican Cătălin Ionuț, 
medic rezident anul IV- specialitatea “ortopedie și traumatologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.66/22.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat VI a d-nei. dr.Mitruțoiu Cristina 
Ramona, medic rezindet pe post anul V- specialitatea “cardiologie”; 
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 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.65/22.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Ivanov Corina, medic 
rezident pe post anul III – specialitatea “obstetrică – ginecologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.64/22.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Ungureanu Radu Ionuț, 
medic rezident anul IV – specialitatea “urologie”;  

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.63/22.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui. dr.Corâci Robert Octavian, 
medic rezidențiat anul III – specialitatea “chirurgie plastică- microchirurgie 
reconstructivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.54/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Drăniceanu Paula-
Alina, medic rezident pe post anul III – specialitatea “recuperare, medicină fizică 
și balneologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.51/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Mihăiță Diana, medic 
rezident anul IV – specialitatea “pediatrie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.50/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Stăncele Valentina, 
medic rezident pe post anul III- specialitatea “oftalmologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.45/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui dr.Popa Florin Augustin, 
medic rezident anul IV – specialitatea “chirurgie plastică – microchirurgie 
reconstructivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.44/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Bălan Maria, medic 
rezident anul III – specialitatea “boli infecțioase”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.43/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Nedelcu Maria Raluca, 
medic rezident anul III – specialitatea “medicină legală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.42/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-lui. dr.Răcăreanu Adrian, medic 
rezident   anul IV – specialitatea “cardiologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.41/15.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat III a d-nei. dr.Trepăduș Maria Mirela, 
medic rezident pe post anul II – specialitatea “reabilitare medicală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.39/15.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic primar a d-nei. dr.Iordache Anca, 
medic specialist, specialitatea “radiologie și imagistică-medicală” la Laboratorul 
radiologie și imagistică – medicală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.29/08.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Oncescu Nicoleta 
Mihaela, medic rezident pe postul anul III – specialitatea “obstetrică –
ginecologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.28/08.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui  dr.Caragea Daniel Cosmin, 
medic rezident anul III – specialitatea “nefrologie”; 



 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.21/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui  dr.Strunoiu Cristian Marian, 
medic rezident anul III – specialitatea ”psihiatrie”;  

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.20/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Uleanu Lavinia 
Andreea, medic rezident anul III – specialitatea “oncologie medicală”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.19/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Constantinescu Adriana 
Maria, medic rezident anul III – specialitatea “psihiatrie”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.18/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Dragomirescu Ana-
Cristina, medic rezident anul III – specialitatea “endocrinologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.17/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Mihai Viorica 
Georgiana, medic rezident anul III- specialitatea “psihiatrie pediatrică”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.16/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV de rezidențiat a d-nei. dr. Vasile 
Ionela Denisa, medic rezident anul III – specialitatea “medicină internă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.15/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Stănculescu Andreea 
Doriana, medic rezident pe post anul IV – specialitatea “anestezie și terapie 
intensivă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.14/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Lascu (Dilirici) 
Alexandra Maria medic rezident anul III – specialitatea “psihiatrie”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.13/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat V a d-nei. dr.Mic Alisa, medic 
rezident pe post anul IV – specialitatea “anestezie și terapie intensivă”; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.12/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Delcea Florentina, 
medic rezident anul III – specialitatea “dermatovenerologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.11/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-lui. dr.Catană Florin 
Alexandru, medic rezident anul III – specialitatea “otorinolaringologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.10/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Geanovu Sevastița-
Simona, medic rezident anul III – specialitatea “diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.9/07.01.2016 
referitoare la trecerea în anul de rezidențiat IV a d-nei. dr.Georgescu Alexandra, 
medic rezident pe post anul III – specialitatea “anestezie și terapie intensivă”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.1/04.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic primar a d-nei. dr.Stuparu Ana-
Maria Diana, medic specialist, specialitatea “diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice” la Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.49/15.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Iliescu 



Mădălina – Maria, medic rezident an VI pe post, specialitatea “cardiologie la 
Secția cardiologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.53/15.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Postelnicu 
Emilian – Corneliu, medic rezident an IV pe post, specialitatea “nefrologie la 
Secția nefrologie”; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.57/18.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d- nei. dr.Nițu Floriana 
– Andreea, medic rezident an IV pe post, specialitatea “radiologie și imagistică 
medicală” la Laboratorul radiologie și imagistică medicală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.60/21.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Popa Radu 
Teodoru, medic rezident an V pe post, specialitatea “cardiologie” la Ambulatoriul 
integrat spitalului – cabinet cardiologie, locația Scornicești; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.75/29.01.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Radu Andreea 
Valentina, medic rezident an IV pe post, specialitatea “pneumologie” la Secția 
pneumologie; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.82/04.02.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Mezdrea 
Mihaela Silvia, medic rezident an IV pe post, specialitatea “dermatovenerologie” 
la Ambulatoriul integrat spitalului- cabinet dermatovenerologie – locația 
Scornicești; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.83/04.02.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-lui. dr.Ionescu Andrei 
Valentin, medic rezident an VI pe post, specialitatea “chirurgie generală” la Secția 
chirurgie generală; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.84/04.02.2016 
referitoare la promovarea în funcția de medic specialist a d-nei. dr.Rotaru 
Andreea, medic rezident an IV pe post, specialitatea “diabet zaharat, nutriție și 
boli metabolice” la Secția diabet zaharat, nutriție și boli metabolice; 

  Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.658/22.10.2015 
referitoare la încetarea de drept a contractului individual de muncă încheiat pe 
perioadă determinată al d-nei. dr.Belinski Doina, medic primar specialitatea 
“alergologie și imunologie clinică” la Ambulatoriul integrat  spitalului – cabinet 
alergologie și imunologie clinică. 

 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.16/28.01.2016 cu 
privire la aprobare trasformare posturi în statul de funcții al Spitalului 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.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului 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 și prevederile punctului I din Anexa la 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 40 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.142/29.10.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.16/28.01.2016, 
conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.142/29.10.2015, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.16/28.01.2016, se modifică în mod corespunzător, cu 
prevederile art.1 din 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.  

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 
 

                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                 Secretar al judeţului 

                                                                                                       Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
Slatina 24.03.2016 
 Nr.51 
 B.L./B.L.2ex.      

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi pentru 


