
                                                                                                                                                                                                            

    

 

 

 

HOTĂRÂRE    
 

 
 

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

 
 
Având în vedere:  

 expunerea de motive nr.10781/17.10.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.10782/17.10.2016;  

 raportul nr.10783/17.10.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 raportul nr.11216/26.10.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.11243/26.10.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.11251/26.10.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 
Sportive și de Agrement; 

 raportul nr.11233/26.10.2016 al Comisiei  pentru Studii Economico -Sociale, Buget-
Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 

 adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.26925/07.10.2016 înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.10470/07.10.2016; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016 cu privire la aprobare 

organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările 

ulterioare; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.636/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Stoenoaia Pusa, 
asistent medical debutant la Secția gastroenterologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.638/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Badea Aureliana, 
asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.646/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Ciaușu Niculina 
Adela, asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.650/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Toader Marin Ovidiu, 
asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.647/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Rada Andreea Elena, 
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asistent medical debutant la Compartimentul chirurgie toracică; 
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.641/02.09.2016 

referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Dumitrescu Ana 
Maria, asistent medical debutant la Secția chirurgie plastică și microchirurgie 
reconstructivă; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.643/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Tirtopan Nina, 
asistent medical debutant la Secția O.R.L.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.633/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Maricescu Maria 
Carmen, asistent medical debutant la Secția oftalmologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.635/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Dumitrescu Mirela, 
asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.639/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Neagoe Ionela Diana, 
asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.644/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Buzgurila Lili Aurel, 
asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.648/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Neacșu Andreea 
Elena, asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.649/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Popa Elena Daniela, 
asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.645/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Barbu Mariana Ana, 
asistent medical debutant la Secția obstetrică ginecologie I; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.640/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Popa Teodora, 
asistent medical debutant la Secția obstetrică ginecologie II; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.651/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Eparu Teodor  Iulian, 
asistent medical debutant la Secția boli infecțioase; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.634/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a doamnei Smarandache Ana, 
asistent medical debutant la Cabinet pneumologie; 

 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.642/02.09.2016 
referitoare la promovarea în funcția de asistent medical a domnului Ghinea Voicu Ion, 
asistent medical debutant la Cabinet de medicină sportivă; 

 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, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
 
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, începând cu data de 01.09.2016,  transformarea a 18 posturi din statul 
de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările și completările ulterioare, conform 
anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, 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 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Contrasemnează  
                                                                                                          Secretar al județului 

                                                                                                                  Gabriel BULETEANU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Slatina  27.10.2016 
  Nr.186     
 B.L./B.L./2 ex     
 
  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi ,,pentru” 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                     ANEXA  
            la Hotărârea Consiliului Județean Olt  

        nr.186/27.10.2016                                            
                                                                                                     
                                                                                  
                                                                                           
                                                                  SITUAŢIA  
transformării posturilor din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

 

Începând cu data de 01.09.2016 se transformă următoarele posturi : 
 

1) postul de asistent medical debutant de la Secția gastroenterologie, poziția nr.81 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în  asistent 

medical; 

2) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.458 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

3) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.459 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

4) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie generală, poziția nr.460 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

5) postul de asistent medical debutant de la Compartiment chirurgie toracică, poziția nr.496 

în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

6) postul de asistent medical debutant de la Secția chirurgie plastică și microchirurgie 

reconstructivă, poziția nr.591 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările 

ulterioare, se transformă în asistent medical; 

7) postul de asistent medical debutant de la Secția O.R.L., poziția nr.673 în Statul de funcții 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 

8) postul de asistent medical debutant de la Secția oftalmologie, poziția nr.706  în Statul de 

funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent 

medical; 

9) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.799 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 



2 

 

10) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.800 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 

11) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.801 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 

12) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.802 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 

13) postul de asistent medical debutant de la Secția A.T.I, poziția nr.803 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent medical; 

14) postul de asistent medical debutant de la Secția obstetrică ginecologie I, poziția nr.1044 

în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

15) postul de asistent medical debutant de la Secția obstetrică ginecologie II, poziția nr.1110 

în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

asistent medical; 

16) postul de asistent medical debutant de la Secția boli infecțioase, poziția nr.1280 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent 

medical; 

17) postul de asistent medical debutant de la Cabinet pneumologie, poziția nr.2003 în Statul 

de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în asistent 

medical; 

18) postul de asistent medical debutant de la Cabinet de medicină sportivă, poziția nr.2534 în 

Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în 

medical. 

 

 

 

PREȘEDINTE  
Marius OPRESCU 

 
 
 
 

   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA                 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                     Manager                                                                               Sef serviciu  
           Ec. Elena VIȘAN                                                                Serviciul Resurse Umane    
                                                                                               şi Managementul Unităţilor Sanitare  
                                                                                                            Angela NICOLAE 


