
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
                                                                                                

                cu privire la:     aprobare preluar e  în cadrul  structurii organizatorice a  
                                           Spitalul ui  de  Pneumoftiziologie Scornice şti a 
                                           Dispensa rului TBC Dr ăgăneşti Olt, din cadrul Centrului  
                                           de  Sănătate Drăgăneşti Olt  
                                                                 
                      
          Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 4707 din 18.05.2011 cu privire la aprobarea proiectului  

de   hotărâre nr.  4708  din  18.05.2011; 
- adresa nr. 2173 din 13.04.2011 a Direc ţiei de S ănătate Public ă Olt ,  înaintată 

Ministerului Sănătăţii; 
- adresa nr. 4251 din 05.05.2011 a Consiliului Jude ţean Olt,  înaintată Spitalului de 

Pneumoftiziologie Scorniceşti; 
- adresa  nr.  3039  din 06.05.2011 a  Spitalului de Pneumoftiziologie Scornice şti,   

înaintată  Consiliului  Judeţean Olt  şi înregistrată sub nr. 4251  din 06.05.2011; 
- adresa nr. 4432 din 11.05.2011 a Consiliului Jude ţean Olt, înaintată Primăriei 

oraşului Drăgăneşti Olt;  
- Hotărârea Consiliului Local Dr ăgăneşti Olt nr. 29 din 13.05.2011 referitoare la 

preluarea Dispensarului TBC Drăgăneşti Olt în cadrul structurii organizatorice a 
Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, înaintată Consiliului Judeţean Olt cu 
adresa 157 din 13.05.2011 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4562 din 
13.05.2011; 

- raportul nr. 4709  din 18.05.2011 al Serviciului Re surse Umane şi Rela ţii cu 
Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr. 5018 din 24.05.2011 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 5019  din 24.05.2011 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 5023 din 25.05.2011 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 



- raportul nr. 5059  din 25.05.2011 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, 
Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului 

- 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; 

- protocolul de predare -  preluare nr. 5738/4234 din  21.07.2010 încheiat intre 
Direcţia de Sănătate Publică  Olt şi Consiliul Judeţean Olt,  prin care a fost transferat 
la Consiliul Judeţean Olt managementul Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti; 

- 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, republicată;  
- prevederile Hot ărârii  Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de 

interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele 
vârstnice", modificată prin Hotărârea  Guvernului. nr. 366/2011; 

- prevederile Ordonan ţei  de Urgen ţă a Guvernului nr. 32/2011  pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii; 

- prevederile Hot ărârii  Guvernului nr. 345/2011 privind aprobarea pentru anul 2011 
a Raportului comisiei de selecţie a unităţilor sanitare cu paturi care nu pot încheia 
contracte cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a listei acestor unităţi 
sanitare; 

- 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 art. 15  din Normele  metodologice de aplicare a 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, aprobate prin Hot ărârea Guvernului  nr. 56/2009,  

      În temeiul art. 97 alin. (1)  din Legea admin istra 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. - Se aprobă preluarea în cadrul structurii organizatorice a Spitalului                                            
de   Pneumoftiziologie Scorniceşti a Dispensarului TBC Drăgăneşti Olt, din cadrul 
Centrului de  Sănătate Drăgăneşti Olt, ca punct de lucru, cu menţinerea locaţiei actuale. 

Art. 2. - Personalul din cadrul  Dispensarului  TBC Drăgăneşti Olt care va fi preluat 
de către Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti  va avea următoarea structură de 
personal: 
�  1 medic pneumolog; 
�  3 asistenţi medicali; 
�  o soră medicală; 
�  un îngrijitor de curăţenie. 



Art.3. - Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti va face demersuri la Casa de 
Asigurări de Sănătate Olt şi la Ministerul Sănătăţii pentru asigurarea sumelor necesare 
cheltuielilor de funcţionare şi a cheltuielilor de personal ale Dispensarului TBC 
Drăgăneşti Olt. 

Art. 4  – Spaţiile  în care funcţionează Dispensarul TBC Drăgăneşti Olt  se preiau în 
folosinţă gratuită de către Spitalul  de Pneumoftiziologie Scorniceşti,  numai  pe 
perioada de funcţionare a dispensarului pe raza oraşului Drăgăneşti Olt şi în cadrul 
structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti,  conform 
Protocolului ce se va încheia între Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti şi Primarul  
oraşului  Drăgăneşti Olt.  

Art. 5.  – Prezenta hotărâre se adoptă în vederea obţinerii avizului conform al 
Ministerului Sănătăţii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti, prin preluarea Dispensarului TBC Drăgăneşti Olt din 
cadrul Centrului de Sănătate Drăgăneşti Olt.  

Art. 6. 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 şi  Consiliului Local Drăgăneşti Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Ministerului Sănătăţii,  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  
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