
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
                                                                                

                cu privire la:  aprobarea propuneri i  de desfiin ţare a Spitalului  de                                                  
                                        Pneumoftizi ologie  Scornice şti şi reorganizarea  Spitalului      
                                       Jude ţean de Urgen ţă Slatina            
   
                      
            Având în vedere : 
- expunerea de motive nr.  7645 din 22.08.2011 cu privire la aprobarea proiectului  de   

hotărâre nr. 7646  din  22.08.2011; 
- rapoartele nr. 7473 din 12.08.2011 şi nr. 7627 din 19.08.2011  ale Direcţiei Buget – 

Finanţe din cadrul aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Scornice şti nr. 5383 din 04.08.2011  

înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 7415 din 11.08.2011;  
- raportul comun nr. 7647 din 22.08.2011 al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Serviciului 

Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 7717 din 23.08.2011 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 7721 din 23.08.2011 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 7722 din 23.08.2011 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 7723 din 23.08.2011 al Comisiei pentru Studii Economice – 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;  

- prevederile art. 174 alin. (3) şi (5) din  Legea  nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, 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 şi   
completările ulterioare; 

- prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonan ţa 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 art. 15 din Normele metodologice de apl icare 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  Hotărârea Guvernului  nr. 56/2009,  modificată de Hotărârea 
Guvernului nr. 947/2009;  

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

- Avizul Ministerului S ănătăţii privind completarea structurii organizatorice a Spitalului 
de Pneumoftiziologie Scorniceşti cu Dispensarul TBC Drăgăneşti Olt, transmis cu 
adresa nr. 3411 din 08.06.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5527 
din 08.06.2011; 

- Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. 67/2011 cu privire la aprobare preluare în 
cadrul structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti a 
Dispensarului TBC Drăgăneşti-Olt, din cadrul Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt; 

- prevederile Ordinului Ministrului S ănătăţii nr. 721/2010  privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Ordinului Ministerului S ănătăţii  nr. 690/2011 privind clasificarea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;   

- prevederile Ordinului Ministrului S ănătăţii nr. 1408/2010 privind aprobarea 
criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă;  

- 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) lit. d) şi 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 propunerea de desfiin ţare a Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornice şti, cu sediul în ora şul Scornice şti, Bulevardul Muncii 
nr. 21, jude ţul Olt, unitate sanitar ă public ă cu paturi al c ărei management a fost 
preluat de c ătre Consiliul Jude ţean Olt. 
          (2) Desfiin ţarea spitalului prev ăzut la alin. (1) se realizeaz ă prin reorganizarea 
acestuia ca structur ă fără personalitate juridic ă, în cadrul Spitalului Jude ţean de 
Urgen ţă Slatina, unitate sanitar ă public ă cu paturi cu personalitate juridic ă, cu 
sediul în municipiul Slatina, strada Cri şan nr. 9 – 11, jude ţul Olt, al c ărei 
management a fost preluat de c ătre Consiliul Jude ţean Olt.  
         Art. 2. - Structura organizatoric ă a Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina, 
rezultat ă în urma reorganiz ării prev ăzută la art. 1 alin. (2), se aprob ă prin act 
administrativ al Consiliului Jude ţean Olt, cu avizul Ministerului S ănătăţii, în 
condi ţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privi nd reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modific ările şi complet ările ulterioare,  în termen de 30 de zile de la 



data intr ării în vigoare a Hot ărârii de Guvern privind desfiin ţarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scornice şti şi reorganizarea Spitalului  Jude ţean de Urgen ţă 
Slatina.  
        Art. 3. - (1). Personalul de specialitate m edico-sanitar şi auxiliar sanitar care î şi 
desfăşoară activitatea în cadrul unit ăţii sanitare prev ăzute la art. 1 alin. (1) se preia 
de către  Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina, cu încadrarea în normativul de 
personal.  
         (2). Personalul tehnico-economic-informati c-administrativ precum şi 
personalul de între ţinere şi de deservire care î şi desf ăşoară activitatea în cadrul 
unit ăţii sanitare prev ăzute la art. 1 alin. (1) se preia de c ătre  Spitalul Jude ţean de 
Urgen ţă Slatina, cu încadrarea în normativul de personal. 

  Art. 4. – Patrimoniul Spitalului de Pneumoftiziol ogie Scornice şti stabilit pe 
baza bilan ţului contabil de închidere la data pred ării – prelu ării înso ţit de balan ţa de 
verificare sintetic ă, contul de rezultat patrimonial, situa ţia fluxurilor de trezorerie, 
conturile de execu ţie întocmite pe fiecare surs ă de finan ţare şi  celelalte anexe, 
inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, p otrivit normelor în vigoare, se 
preiau de c ătre Spitalul Jude ţean de Urgen ţă Slatina, prin protocol de predare – 
preluare, încheiat  în termen de 30 zile de la data  intr ării în vigoare a Hot ărârii de 
Guvern.  
         Art. 5. - Bunurile date în administrarea s au, dup ă caz, în folosin ţa gratuit ă a 
Spitalului de Pneumoftiziologie Scornice şti,  vor trece în administrarea, respectiv în 
folosin ţa gratuit ă, a  Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina. 
         Art. 6. – Prin grija compartimentelor de r esort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude ţean Olt se vor realiza procedurile necesare pentru  
promovarea, în vederea adopt ării de c ătre Guvernul României, a Proiectului de 
Hotărâre de Guvern privind desfiin ţarea Spitalului de Pneumoftiziologie  
Scornice şti şi reorganizarea  Spitalului   Jude ţean de Urgen ţă Slatina.  

  Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri  se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei 
Buget – Finanţe, Serviciului Juridic-Contencios  şi  Serviciului  Resurse Umane şi Relaţii 
cu Instituţii Subordonate  din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 
Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti, Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,  în 
vederea aducerii la îndeplinire, Direcţiei de Sănătate Publică Olt, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Olt.  

 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 
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