
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la constituire structur ă cu atribu ţii specifice în domeniul 
managementului asisten ţei medicale 

 
 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6276/10.08.2010  cu privire  la proiectul de 
hotărâre nr. 6277/ 10.08.2010; 
- Raportul comun al Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul şi 
Compartimentului Evidenţa Resurselor Umane, Perfecţionare, Salarizare     
nr. 6278/10.08.2010; 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 
transferului managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare 
publice de la Direcţia de Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 6334/11.08.2010 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
- Raportul nr. 6335/11.08.2010 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, 
activitatea ştiinţifică, sănătate şi culte; 
- Raportul nr. 6337/11.08.2010 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement; 
-  prevederile art. 186 alin. (2) lit. b) şi alin. (13) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d) alin. 5 lit. a) pct. 3 şi art. 97 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



  Consiliul Jude ţean Olt  adoptă prezenta  HOTĂRÂRE. 
 
Art. 1. - (1)  Se constituie Structura cu atribuţii specifice în domeniul 

asistenţei medicale la unităţile sanitare publice cu paturi pentru care s-a 
aprobat transferul către Consiliul  Judeţean Olt a managementului asistenţei 
medicale, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci şi Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti, după cum 
urmează: 

 
- DELUREANU Virgil – Director Executiv – Direcţia Administraţie Publică 
şi Relaţii cu Consiliile Locale - economist; 
- ŞTEFĂNESCU Ana–Venera – Şef serviciu – Serviciul Juridic - 
contencios; 
- DIACONESCU Silviu – auditor - Compartimentul audit public intern - 
economist; 
- NIŢU Lucian– consilier juridic -  Direcţia Juridică şi Relaţii cu Publicul; 
- DUMITRU Constanţa – Director Executiv - Direcţia Buget – Finanţe - 
economist; 
- PURCĂRIN Emil – consilier juridic - Direcţia Juridică şi Relaţii cu 
Publicul; 
- BUŞOIU Nicolae – Şef serviciu – Direcţia Buget - Finanţe - economist; 
- ILIE Marinela Elena - consilier juridic – Direcţia Juridică şi Relaţii cu 
Publicul; 
- OLTEANU Mihaela - consilier superior - Serviciul achiziţii, licitaţii, 
contractări - economist; 
- TĂNĂSESCU Magda – consilier juridic -  Direcţia Juridică şi Relaţii cu 
Publicul; 
- IORDANCA Gheorghe – Şef birou contabilitate -  Muzeul Judeţean Olt -  
economist; 
- RUŢĂ Alin George – consilier juridic -  Direcţia Juridică şi Relaţii cu 
Publicul. 
(2) Din rândul persoanelor nominalizate sunt numiţi cei doi reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Olt, din care unul va fi economist, în Consiliile de 
administraţie ale spitalelor prevăzute la alin.(1).  
  

Art. 2.  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să 
desemneze specialişti pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege în 
scopul asigurării de către Consiliul Judeţean a managementului asistenţei 
medicale la spitalele menţionate la art. 1, conform art. 18 alin. (1) lit. a) şi   
alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 



Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică unităţilor sanitare şi persoanelor 
nominalizate la art. 1, Muzeului Judeţean Olt, Direcţiei Juridică şi Relaţii cu 
Publicul, Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale, 
Serviciului achiziţii, licitaţii, contractări, Compartimentului audit public intern, 
Compartimentului evidenţa resurselor umane, salarizare, perfecţionare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 

 
 

                                             
PREŞEDINTE  

Paul STĂNESCU 
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SECRETARUL JUDEŢULUI 
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