
 

  

 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

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.4174/19.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre                          

nr.4175/19.04.2019;  

➢ Raportul nr.4176/19.04.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ Raportul nr.4290/22.04.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ Raportul nr.4276/22.04.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

➢ Raportul nr.4258/22.04.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.10348/29.03.2019, 
nr.11283/08.04.2019, nr.11911/11.04.2019, nr.12339/16.04.2019 și nr.12342/16.04.2019 
înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.3108/29.03.2019,  nr.3612/08.04.2019, 
nr.3892/12.04.2019, nr.4048/17.04.2019 și nr.4049/17.04.2019; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  
nr.22/25.03.2019, nr.14/25.03.2019, nr.5/15.03.2019 și nr.14/10.04.2019; 

➢ prevederile Deciziilor Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
nr.325/09.04.2019, nr.329/09.04.2019, nr.330/09.04.2019, nr.332/12.04.2019,  
nr.327/09.04.2019, nr.326/09.04.2019 și nr.328/09.04.2019, referitoare la promovarea 
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 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 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

    



 

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.28 din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1706/2007 privind 
conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, 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- III și ale punctelor V-VI 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) 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 01.05.2019, se aprobă transformarea a 8 posturi 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, ca urmare a 
promovării, după cum urmează: 

o  postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii   
PL   de la Secția medicină internă (poziția nr.37 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 asistent medical, 
specialitatea medicină generală, nivel studii PL;  

o postul de asistent medical, gradul debutant, specialitatea BFT, nivel studii PL de la Secția 
recuperare, medicină fizică și balneologie (poziția nr.276 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 
asistent medical, specialitatea BFT, nivel studii PL; 

o posturile  de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL de la Secția A.T.I. (pozițiile nr.731 și nr.732 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 
asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

o posturile de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL de la Secția  neonatologie (pozițiile nr.862, nr.863 și nr.864 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 
asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL; 

o postul de tehnician, treaptă IA, nivel studii M de la Compartimentul intern de prevenire și 
protecție din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și Administrativă (poziția nr.2190 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 referent de specialitate, gradul III, nivel studii S. 

Art.2. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă transformarea a 4 posturi vacante din 
Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

o postul vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie toracică, nivel  studii S de la 
Compartimentul chirurgie toracică (poziția nr.375 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 
chirurgie toracică, nivel studii S; 

o postul vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea dietetică, nivel studii PL 



 

de la Secția Pediatrie – Dietetică (poziția nr.1083 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 asistent medical, gradul 
debutant, specialitatea medicină generală, nivel studii PL.; 

o postul vacant de analist, gradul II, nivel studii S de la  Serviciul Resurse Umane, Normare, 
Organizare din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și Administrativă (poziția nr.2184 
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 referent de specialitate, gradul III, nivel studii S; 

o postul vacant de referent de specialitate, gradul III, nivel studii S de la Serviciul achiziții 
publice (poziția nr.2354 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 referent de specialitate, gradul I, nivel 
studii S. 

Art.3. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă mutarea a 2 posturi 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: 

o postul de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL 
de la Secția diabet zaharat, boli nutriție și metabolice (poziția nr.95 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 mută la Cabinetul de diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice I; 

o postul vacant de asistent medical, gradul debutant,  specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL de la Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice I (poziția nr.1990 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 mută la Secția 
diabet zaharat, boli nutriție și metabolice; 

       Art.4. Începând cu data de 01.05.2019, se aprobă  transformarea postului vacant de 
medic specialist, specialitatea pediatrie, nivel studii S, de la Compartiment recuperare 
neuromotorie copii (poziția nr.1213 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 medic specialist, specialitatea medicină de laborator, nivel 
studii S și mutarea acestuia la Laborator analize medicale. 

Art.5. 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.2, art.3 și art.4  din prezenta hotărâre.          

Art.6.  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                     
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 SLATINA, 24.04.2019  
 Nr. 60        
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    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru” și o neparticipare la vot  


