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H O T Ă R Â R E 
cu privire la:   -  suplimentare num ăr de personal şi stat de func ţii  
                            pentru   Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina, prin   
                            înfiin ţare Bloc  alimentar;    
                         -  transformare posturi în  cadrul statului de func ţii al  
                            Spitalului   Jude ţean de Urgen ţă Slatina  
 
                Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 9659  din 24.10.2011 cu  privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr.  9660   din 24.10.2011; 

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 25951 din 24.10.2011,  
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 9651  din 24.10.2011;  

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 26051 din 25.10.2011, 
conexare la adresa nr. 25951 din 24.10.2011;   

- prevederile  Actului  adi ţional,  înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 9352 
din 14.10.2011şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina sub nr. 25230 din 
14.10.2010, la Contractul de management al domnului Vladu Cons tantin Nicu – 
manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- raportul nr. 9661  din 24.10.2011 al Serviciului Resurse Umane şi Rela ţii cu 
Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr. 9737  din 25.10.2011 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 9740  din 25.10.2011 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- raportul nr. 9747  din 25.10.2011 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. nr. 176 din 25.11.2010  cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina, modificat ă prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt 
nr. 83 din 28.07.2011;  

- prevederile  Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 91 din 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;  
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- prevederile Ordinului Ministrului  S ănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 
privind aprobarea normativelor de personal,  

       În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  şi art. 97 
alin. (1) din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 

 
       

CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adopt ă  prezenta hot ărâre: 
 

 ART.1. (1) Se aprob ă înfiin ţarea Blocului alimentar în cadrul structurii 
organizatorice a Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina.  
             (2) Blocul alimentar va func ţiona în cadrul Serviciului Administrativ al 
Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina, ca structur ă fără personalitate juridic ă, la 
nivelul a 21 posturi.   
     ART. 2. - Se aprobă suplimentarea cu 21 posturi,  aferente Blocului alimentar, 
a numărului de 116 posturi aferente Serviciului Administrativ  din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina şi a numărului total  de 2792 posturi,  
aprobate pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina prin Hotărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 176  din 25.11.2010,  modificat ă  prin Hot ărârea Consiliului 
Jude ţean Olt nr. 83 din 28.07.2011 .  
    ART. 3. -  Se aprobă suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, aprobat prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 176  din 
25.11.2010 şi  modificat ă  prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 83 din 
28.07.2011,  cu 21 posturi   aferente Blocului alimentar, din care:  
        - buc ătar II – 4 posturi; 
        - muncitor necalificat I  – 17 posturi; 
    ART. 4. -  Se aprobă  transformarea a 2 posturi din cadrul statului de funcţii al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, după cum urmează:  
1. transformarea postului vacant de asistent, grad profesional debutant, 

specialitatea Dietetic ă, nivel studii PL, de la Compartimentul Dietetic ă (pozi ţia 
nr. 1821 în statul de func ţii  al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 176  din 25.11.2010 şi modificat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011) în asistent, grad 
profesional principal, specialitatea Dietetic ă, nivel studii PL; 

2. transformarea postului vacant de economist, grad pr ofesional I,  nivel studii S,  
de la   Serviciul Achizi ţii Publice şi Aprovizionare – Transport (pozi ţia nr. 2353  în 
statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 176  din 25.11.2010 şi modificat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011) în magaziner,  nivel  de studii M;  
      ART.5. Num ărul de personal şi statul  de func ţii al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina,  aprobate prin Hot ărârea Consiliului Jude ţean Olt   nr. 176  din 25.11.2010, 
modificat ă prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011, se modific ă în 
mod corespunz ător cu prevederile art. 1 -  4   din  prezenta hot ărâre. 
     ART.6. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă îşi 
încetează aplicabilitatea.  
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     ART.7. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.11.2011 şi se 
comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi 
Relaţii cu Instituţii Subordonate, din  cadrul aparatului de specialitate   al Consiliului 
Judeţean Olt şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Jud. Olt.   

 
 
 

PREŞEDINTE    
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                                     Contrasemneaz ă 
                                                                                                  Secretar al jude ţului   
                                                                                                       Marin DOBRE 
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