
  
 

 
HăOăTă;ăRăÂăRăE 

 
 

cu privire la:  transformare posturi înăstatulădeăfuncțiiăalăSpitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci,ăcaăurmareăaăpromov<rii 

 
Avândăînăvedere: 

- expunerea de motive nr.4328/20.04.2018 cu privire la proiectulădeăhot<râreănr.4329/20.04.2018; 
- Raportul nr.4330/20.04.2018 alăServiciuluiăResurseăUmaneă群iăManagementulăUnit<țilorăSanitareădină

cadrulăaparatuluiădeăspecialitateăalăConsiliuluiăJudețeanăOlt; 
- Raportul nr.4475/25.04.2018 ală Comisieiă pentruă Administrațieă Public<,ă Juridic<,ă Ap<rarea Ordinii 

Publice,ăRespectareaăDrepturilorăOmuluiă群iăRelațiiăcuăCet<țenii; 
- Raportul nr.4518/25.04.2018 alăComisieiăpentruăCultur<,ă Înv<ț<mânt,ăActivitateă訓tiințific<,ăS<n<tate,ă

Familie,ăProtecțieăCopiiă群iăCulte; 
- Raportul nr.4526/25.04.2018 al Comisiei pentruă Munc<,ă Protecțieă Social<,ă Activit<țiă Sportiveă 群iă deă

Agrement; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.1951/13.04.2018,ă înregistrat<ă laă Consiliulă

JudețeanăOltăsubănr.4097/16.04.2018; 
- prevederile Hot<râriiă Comitetuluiă Directoră ală Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.12/03.04.2018; 
- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.37/04.04.2018 

referitorăla:ăpromovareaășiăactualizareaăsalariuluiădeăbaz<ăalădomnuluiăVișanăLucian - instructor 
de ergoterapieăînăbazaăexamenuluiădeăpromovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.38/04.04.2018 
referitoră la:ă promovareaă șiă actualizareaă salariuluiă deă baz<ă ală doamneiă Raduă Ana-Maria – 
infirmierăînăbazaăexamenului de promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.39/04.04.2018 
referitoră la:ăpromovareaășiă actualizareaăsalariuluiădeăbaz<ăalădomnuluiăMarinescuăConstantină
D<nuță– inspectorădeăspecialitateăIIIăînăbazaăexamenului de promovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.40/04.04.2018 
referitorăla:ăpromovareaășiăactualizareaăsalariuluiădeăbaz<ăalădomnuluiăPreduțăMarină– infirmier 
înăbazaăexamenuluiădeăpromovare; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.41/04.04.2018 
referitoră la:ă promovareaă șiă actualizareaă salariuluiă deă baz<ă ală doamneiă Popescuă Corneliaă – 
asistentămedicalăînăbazaăexamenuluiădeăpromovare; 

- prevederile Hot<râriiăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementuluiăasistențeiămedicaleăalăunorăunit<țiăsanitareăpubliceădeălaăDirecțiaădeăS<n<tateăPublic<ă
OltălaăConsiliulăJudețeanăOlt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiatăîntreăDirecțiaădeăS<n<tateăPublic<ă
Oltă群iăConsiliulăJudețeanăOlt;ă 

- prevederile Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.205/21.12.2017ă cu privire la aprobarea 
organigrameiă群iăaăstatuluiădeăfuncțiiăpentruăSpitalulădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci, cuămodific<rileă群iă
complet<rileăulterioare; 

- prevederile art.1,ă art.2ă alin.(1)ă lit.d)ă șiă lit.e)ă șiă alin.(3)ă dinăOrdonanțaă deăUrgenț<ă aăGuvernuluiă
nr.162/2008 privindătransferulăansambluluiădeăatribuțiiăşiăcompetențeăexercitateădeăMinisterulăS<n<t<țiiă
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Publiceă c<treă autorit<țileă administrațieiă publiceă locale,ă aprobat<ă prină Legeaă nr.174/2011,ă cuă
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 

- prevederile art.15 din Normele metodologice deă aplicareă aă Ordonanțeiă deă Urgenț<ă aă Guvernuluiă
nr.162/2008 privind transferul ansambluluiădeăatribuțiiăşiăcompetențeăexercitateădeăMinisterulăS<n<t<țiiă
c<treăautorit<țileăadministrațieiăpubliceă locale, aprobate prin Hot<râreaăGuvernuluiănr.56/2009, cu 
modific<rileăulterioare; 

- prevederile Anexei nr.VIII (FAMILIAăOCUPAXIONAL;ăDEăFUNCXIIăBUGETAREă"ADMINISTRAXIE")ă
la Legea-cadruă nr.153/2017ă privindă salarizareaă personaluluiă pl<tită dină fonduriă publice,ă cuă
modific<rileășiăcomplet<rileăulterioare,ăCapitolul II, pct.IV (Nomenclatorulăşiă ierarhiaă funcYiilorădină
administraYiaăpublic<ălocal<),ălit.B. (Alteăunit<Yiăbugetareădeăsubordonareăcentral<ăşiălocal<,ăprecumăşiă
dinăcompartimenteleădeăcontabilitate,ăfinanciar,ăaprovizionare,ăinvestiYii),ăpct.I (Salariiădeăbaz<ăpentruă
funcYiiăde specialitate), lit.b) (FuncYiiădeăexecuYieăpeăgradeăşiătrepteăprofesionale), pozițiaănr.2; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIAă OCUPAŢIONAL;ă DEă FUNCŢIIă BUGETAREă „S;N;TATEă ŞIă
ASISTENŢ;ăSOCIAL;”) la Legea-cadruănr.153/2017ăprivindăsalarizareaăpersonaluluiăpl<titădină
fonduriă publice,ă cuă modific<rileă șiă complet<rileă ulterioare, Capitolul I (Unit<Yiă sanitare,ă deă
asistenY<ă social<ă şiă deă asistenY<ă medico-social<), pct.2 (Salariiă deă baz<ă pentruă personalulă deă
specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină unit<Yiă sanitareă şiă unit<Yiă deă asistenY<ă medico-
social<),ălit.a) (Salariiădeăbaz<ăpentruăpersonalulădeăspecialitateămedico-sanitar), subpct.a.4. (Unit<Yiă
sanitare,ăcuăexcepYiaăcelorăcuprinseă înăunit<Yiăclinice,ăşiăunit<YiădeăasistenY<ămedico-social<),ăpozițiaă
nr.24, prevederile mențiuniiă (*2) de la pct.2 (Salarii de baz<ă pentruă personalulă deă specialitateă
medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit<Yiăsanitareăşiăunit<YiădeăasistenY<ămedico-social<),ăprecumă群iă
prevederile lit.c) (Salariiădeăbaz<ăpentruăpersonalulăauxiliarăsanitar)ăsubpct.c.4. (Unit<Yiăsanitare,ăcuă
excepYiaăcelorăcuprinseăînăunit<Yiăclinice,ăşiăunit<YiădeăasistenY<ămedico-social<),ăpozițiaănr.1, 

-  
 

Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a)ăşiăd),ăalin.(2)ălit.c),ăalin.(5)ălit.a)ăpct.3, art.97 alin.(1), art.98 
coroboratăcuăart.45ăalin.(1)ășiăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegeaăadministrației publice locale 

nr.215/2001,ărepublicat<,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare, 
 
 

CONSILIULăJUDEŢEANăOLT adopt<ăprezenta hot<râre: 
 
 

Art.1. Începândă cuă dataă deă 01.04.2018, seă aprob<ă transformarea urm<toareloră posturi, ca 
urmareăaăpromov<riiăînăgradeăsauătrepteăprofesionaleăsuperioare: 
➢ infirmier,ă treapt<ă profesional<ă debutant, nivel studii G, dină cadrulă Secțieiă Psihiatrieă I a 

Personalului Medico – Sanitar (pozițiaănr.51 înăStatulădeă funcțiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciă
Schitu Greci aprobat prin Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.205/21.12.2017,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare), înăpostădeăinfirmier, nivel studii G; 

➢ asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL, dinăcadrulăSecțieiăPsihiatrieă IIă a 
Personalului Medico – Sanitar (pozițiaănr.94 înăStatulădeă funcțiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciă
Schitu Greci aprobat prin Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.205/21.12.2017,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare), înăpostădeăasistent medical, nivel studii PL; 

➢ infirmier, treapt<ă profesional<ă debutant, nivel studii G, dină cadrulă Secțieiă Psihiatrieă II a 
Personalului Medico – Sanitar (pozițiaănr.111 înăStatulădeăfuncțiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciă
Schitu Greci aprobat prin Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.205/21.12.2017,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare), înăpostădeăinfirmier, nivel studii G; 

➢ instructor ergoterapie, grad profesional debutant, nivel studii PL, din cadrul Compartimentului 
Ergoterapie al Personalului Medico – Sanitar (pozițiaănr.137ă înă Statulă deă funcțiiă ală Spitaluluiă deă
Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.205/21.12.2017, cu 
modific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare), înăpostădeăinstructor ergoterapie, nivel studii PL; 

➢ inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, din cadrul 
Compartimentului RUNOS al Personalului Tehnic,ă Economic,ă Informatic<ă și Administrativ 
(pozițiaă nr.158ă înă Statulă deă funcțiiă ală Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin 
Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.205/21.12.2017,ă cuă modific<rileă 群iă complet<rileă ulterioare), înă
post de inspector de specialitate, grad profesional III, nivel studii S. 

Art.2.ăStatulădeăfuncțiiăalăSpitaluluiădeăPsihiatrieăCroniciăSchituăGreci,ăînscrisăînăAnexa nr.2 la 
Hot<râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.205/21.12.2017,ăcuămodific<rileășiăcomplet<rileăulterioare, se 
modific<ăînămodăcorespunz<torăcuăprevederileăart.1ădinăprezentaăhot<râre. 



Art.3.ă Prezentaă hot<râreă seă comunic<ă Direcțieiă Economice, Buget – Finanțe,ă Serviciuluiă
Resurseă Umaneă șiă Managementuluiă Unit<țiloră Sanitareă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
Consiliuluiă Județeană Olt,ă Spitaluluiă deă Psihiatrieă Croniciă Schituă Greci,ă înă vedereaă aduceriiă laă
îndeplinire,ăPreședinteluiăConsiliuluiăJudețeanăOltăășiăInstituțieiăPrefectuluiă– JudețulăOlt. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           CONTRASEMNEAZ;ă 
                                                                           Secretarăalăjudețului 
                                                                           Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLATINA, 26.04.2018 
Nr.78 
N.A.M./N.A.M./2ex. 
 
 
 

Prezentaăhot<râreăaăfostăadoptat<ăcuăunănum<rădeă32 de voturi „pentru”  
 


