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HOTĂRÂRE
cu privire la: transformarea unor posturi în statul de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Slatina

Având în vedere:
➢ expunerea de motive nr.7063/21.06.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre
nr.7064/21.06.2018;
➢ raportul nr.7065/21.06.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
➢ raportul nr.7193/26.06.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
➢ raportul nr.7196/26.06.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive
și de Agrement;
➢ raportul nr.7208/26.06.2018 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Știintifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii şi Culte;
➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.14083/25.05.2018 și
nr.15617/12.06.2018 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.6163/29.05.2018 și
nr.6718/13.06.2018;
➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
nr.4/21.05.2018 și nr.3/06.06.2018;
➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul
Județean de Urgență 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 Publice nr.921/2006
pentru 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. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinul Ministrului Sănătăţii 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 Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011,
modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017.
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 Începând cu data de 01.07.2018, se aprobă transformarea a 2 posturi vacante
din statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, după
cum urmează :
- postul vacant de medic specialist, specialitatea reumatologie, nivel studii S de la
Secția medicină internă (poziția nr.13 în Statul de funcții al Spitalului Județean de
Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017
cu modificările și completările ulterioare), se transformă în post de medic specialist,
specialitatea hematologie, nivel studii S;
- postul vacant de medic primar, specialitatea psihiatrie, nivel studii S de la Secția
psihiatrie (poziția nr.1135 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu
modificările și completările ulterioare), se transformă în post de medic specialist,
specialitatea psihiatrie, nivel studii S.
Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare, 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.
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