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H O T Ă R Â R E 
 

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

 
         Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.11331/18.10.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.11332/ 
18.10.2018; 

➢ Raportul nr.11333/18.10.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ Raportul nr.11549/23.10.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 
Agrement; 

➢ Raportul nr.11553/23.10.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii şi Culte; 

➢ Raportul nr.11558/23.10.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.27270/04.10.2018 și nr.27911/11.10.2018 
înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.10916/09.10.2018 și nr.11083/12.10.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   nr.38/18.09.2018 și 
nr.41/18.09.2018; 

➢ prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.597/18.09.2018, 

nr.598/18.09.2018, nr.660/05.10.2018, nr.662/05.10.2018, nr.663/05.10.2018, nr.664/05.10.2018, 

nr.661/05.10.2018, nr.665/05.10.2018, nr.667/05.10.2018, nr.666/05.10.2018, nr.669/05.10.2018, 

nr.668/05.10.2018, nr.670/05.10.2018, nr.671/05.10.2018, nr.672/05.10.2018, nr.673/05.10.2018, 

nr.675/05.10.2018, nr.674/05.10.2018, nr.677/05.10.2018, nr.676/05.10.2018, nr.678/05.10.2018, 

nr.679/05.10.2018, nr.588/13.09.2018, nr.604/20.09.2018, nr.607/20.09.2018, nr.608/20.09.2018, 

nr.625/28.09.2018, nr.626/28.09.2018, nr.627/28.09.2018, nr.628/28.09.2018, nr.629/28.09.2018, 

nr.630/28.09.2018, nr.631/28.09.2018, nr.632/28.09.2018, nr.633/28.09.2018, nr.634/28.09.2018, 

nr.576/06.09.2018, nr.577/06.09.2018, nr.620/27.09.2018, nr.650/03.10.2018, nr.689/10.10.2018, 

nr.591/13.09.2018 și nr.614/24.09.2018 referitoare la promovare, schimbarea locului de muncă, 

încetarea contractului individual de muncă, încadrarea în funcție a personalului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

➢ 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)-c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
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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  punctelor I, 
II și III 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 a) și d), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  și 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 și completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 
 

Art.1. Începând cu data de 01.10.2018, se aprobă transformarea a 22 posturi   în 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, ca urmare a promovării, după cum 
urmează : 

- postul de medic specialist, specialitatea neonatologie, nivel studii S de la Secția neonatologie (poziția 
nr.835 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 primar, specialitatea neonatologie, nivel studii S; 

- postul de medic specialist, specialitatea obstetrică -ginecologie, nivel studii S de la Secția obstetrică–
ginecologie II (poziția nr.972 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 
tramnsformă în post de medic primar, specialitatea obstetrică –ginecologie, nivel studii S; 

- posturile de muncitor calificat-instalator, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și 
reparații, instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2298 și nr.2299 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 posturi de muncitor calificat-instalator, treaptă II, nivel 
studii G; 

- postul de muncitor calificat-fochist, treaptă II, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2306 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 muncitor calificat-fochist, treaptă I, nivel studii G; 

- postul de muncitor calificat-fochist, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2307 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 muncitor calificat-fochist, treaptă II, nivel studii G; 

- postul de muncitor calificat-zugrav, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2313 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 muncitor calificat-zugrav, treaptă II, nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat-electrician, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și 
reparații, instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2326 și nr.2327 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 posturi de muncitor calificat-electrician, treaptă II, nivel 
studii G; 

- posturile de muncitor calificat-liftier, treaptă II, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2330, nr.2331, nr.2332, nr.2333, nr.2334 și nr.2336 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 posturi de muncitor 
calificat-liftier, treaptă I, nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat- liftier, treaptă III, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2337, nr.2338, nr.2339, nr.2341, nr.2342 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 posturi de muncitor 
calificat-liftier, treaptă II, nivel studii G; 

- posturile de muncitor calificat-liftier, treaptă IV, nivel studii G de la Atelier de întreținere și reparații, 
instalații, utilaje, clădiri (pozițiile nr.2344 și nr.2345, 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 posturi de muncitor calificat-liftier, treaptă III, nivel studii G; 

Art.2. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă mutarea postului  de registrator medical, 
gradul principal, nivel studii M de la Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG (poziția 
nr.2018 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) la Serviciul 
județean de medicină legală. 

Art.3. Începând cu data de 01.11.2018, se aprobă transformarea  postului  vacant de 
analist, gradul IA,  nivel studii S de la Oficiul de calcul (poziția nr.2187 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), în post de auditor, gradul II, nivel studii 
S și mutarea acestuia la Compartimentul audit intern. 

Art.4 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 - art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
 

 
PREŞEDINTELE  

Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                                                                              Contrasemnează  
                                                                              Secretar al județului 

                                                                               Marinela – Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 25.10.2018 
Nr.172 
B.L./B.L./2ex. 
 
  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi ,,pentru” 


