
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                       

                cu privire la:     transformare pos t în statul de func ţii al  SPITALULUI 
                                           DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SCORNICEŞTI 
                                                                
                      
          Având în vedere : 
- expunerea de motive  742  din  24.01.2011 cu privire la aprobarea proiectului  de   hotărâre 

nr. 743 din 24.01.2011; 
- adresa  nr. 6892  din 15.12.2010 al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti înaintată  

Consiliului  Judeţean Olt  şi înregistrată sub nr. 10.643 din 15.12.2010;  
- raportul nr. 744  din 24.01.2011 al Serviciului Res urse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii 

Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 848  din 25.01.2011 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr. 849 din 25.01.2011  al  Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
- raportul nr. 857  din 25.01.2011 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- raportul nr. 858 din 25.01.2011 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice şi Comerţ; 
- raportul nr. 861 din 25.01.2011 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- prevederile  Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 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; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr.  177  din 25.11.2010  cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti;  

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Hot ărârii de Guvern nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, 
precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul 
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului 
Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către 
Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările ulterioare; 



- prevederile Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii  Guvernului  nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 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, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 

- prevederile Ordinului Ministrului S ănătăţii nr. 726/2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti; 

- 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; 

- prevederile Ordinului Ministrului  S ănătăţii nr. 119/2010  privind aprobarea Criteriilor 
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de 
salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici, pentru 
personalul cu funcţii de conducere, precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor 
sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, 

 
      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  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 
Art. 1. (1) Se aprob ă transformarea postului vacant de Muncitor, treapta  profesional ă IV 
(pozi ţia nr.  308 în statul de func ţii  al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 177 din 25.11.2010) în Economist,  gradul profesional 
IA, nivel studii S.  

 (2) Statul   de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 177 din 25.11.2010,  se modifică în mod corespunzător. 
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – 
Finanţe, Serviciului  Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate  din  cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Olt.  
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