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H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:      transformare posturi în cadrul statului de func ţii al SPITALULUI  
                           JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA  
 
                Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 635   din 20.01.2012 cu  privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr.  636   din 20.01.2012; 

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 30472 din 14.12.2011 , 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr.11723  din 20.12.2011; 

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 31378 din 22.12.2011 , 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 11840   din 22.12.2011; 

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr.  420   din 06.01.2012, 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 468   din 17.01.2012; 

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 1610 din 17.01.2012, înaintată 
Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 470 din 17.01.2012;  

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 1915  din 20.01.2012, 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 629  din 20.01.2012;  

- adresa Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina nr. 2160  din 23.01.2012, 
înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 691 din 23.01.2012;   

- raportul nr. 637 din 20.01.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 724 din 24.01.2012 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 725   din 24.01.2012 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 737   din 24.01.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 776   din 25.01.2012 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; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt  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 
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nr. 83 din 28.07.2011 şi Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt nr. nr. 123 din 
27.10.2011;  

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

- prevederile anexei nr. III din Legea – cadru nr. 284/2010  privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 18 din  Ordonan ţa  Guvernului nr. 18/2009  privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2011;   

- 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. 721/2010 privind aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 

       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   urm ătoarele transform ări de posturi în statul de func ţii 
al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina ( aprobat prin Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Olt  nr. 176  din 25.11.2010,  modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 
28.07.2011 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. nr. 123 din 27.10.2011):  
     A. Capitolul I - Sursa de finan ţare ASIGURĂRI 
1. transformarea postului vacant de asistent medica l debutant , nivel studii PL  

pozi ţia nr. 44  în statul de funcţii)  în post de asistent medical principal ,  nivel studii 
PL,  de la Secţia Medicina Intern ă; 

2. transformarea postului vacant de medic specialis t, nivel studii S (pozi ţia nr. 77  în 
statul de funcţii) în post de medic rezident an I, nivel studii S, de la Secţia 
Gastroenterologie;  

3. transformarea postului vacant de  medic specialist , nivel studii S (pozi ţia nr. 99  în 
statul de funcţii)   în post de medic primar , nivel studii S, de la Sec ţia Diabet 
Zaharat, Boli Nutri ţie şi Metabolice;  

4. transformarea postului vacant de medic specialis t, nivel studii S (  pozi ţia nr. 102  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an I , nivel studii S,  de la Secţia 
Diabet Zaharat, Boli Nutri ţie şi Metabolice;  

5. transformarea postului vacant de asistent medica l debutant,  nivel studii PL  
(pozi ţia nr. 110  în statul de funcţii) în post de asistent medical principal , nivel studii 
PL,  de la Secţia Diabet Zaharat, Boli Nutri ţie şi Metabolice;  

6. transformarea postului vacant de medic specialis t. nivel studii S  ( pozi ţia nr.131  
în statul de func ţii)   în post de medic primar, nivel studii S,  de la Sec ţia 
Oncologie Medical ă; 
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7. transformarea postului vacant de asistent medica l debutant , nivel studii PL 
(pozi ţia nr. 150  în statul de func ţii)   în post de asistent medical principal,  nivel 
studii PL,  de la Sec ţia Oncologie Medical;  

8. transformarea a dou ă  posturi  vacante de medici speciali şti , nivel studii S  
(pozi ţiile nr.  183 si 184  în statul de funcţii)   în posturi de medici reziden ţi an I,  de la 
Sectia Cardiologie;   

9. transformarea postului vacant de medic specialis t, nivel studii S (pozi ţia nr. 258  
în statul de funcţii)  în post de medic primar , nivel studii S,  de la Secţia Recuperare, 
Medicin ă Fizic ă şi Balneologie;  

10. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant, nivel studii PL        
(pozi ţia nr. 531  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Secţia Chirurgie General ă; 

11. transformarea a dou ă posturi  vacante de medici speciali şti , nivel studii S  
(pozi ţiile nr. 596 si 597  în statul de funcţii)  în posturi de medici reziden ţi an I, nivel 
studii S,  de la Secţia Ortopedie Traumatologie;  

12. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant ,  nivel studii PL 
(pozi ţia nr. 660  în statul de funcţii)  în post de asistent medical principal , nivel studii 
PL,  de la Secţia Chirurgie si Ortopedie Infantil ă; 

13. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (pozi ţia nr. 683  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an I , nivel studii S,  de la 
Compartimentul  Chirurgie Plastic ă, Microchirurgie Reparatorie;  

14. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S, ( pozi ţia nr. 777  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an I , nivel studii S,  de la 
Compartimentul  Urologie;  

15. transformarea postului vacant de  medic specialist , nivel studii S (pozi ţia nr. 840  
în statul de funcţii) în post de medic primar , nivel studii S,  de la Secţia 
Oftalmologie;  

16. transformarea a dou ă posturi  vacante de medici speciali şti , nivel studii S, 
(pozi ţiile nr. 894 si 895  în statul de funcţii)  în posturi de medici reziden ţi an I, nivel 
studii S,  de la Secţia A.T.I.;  

17. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (pozi ţia nr. 1009  
în statul de funcţii) ,în post de medic primar , nivel studii S, de la Secţia Nefrologie;  

18. transformarea postului vacant de medic speciali st, nivel studii S (pozi ţia nr. 1015  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an I , nivel studii S, de la Secţia 
Nefrologie;  

19. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL 
pozi ţia nr. 1023  în statul de func ţii)   în post de asistent medical principal, nivel 
studii PL,  de la Sec ţia Nefrologie;  

20. transformarea a doua posturi  vacante de medici  speciali şti , nivel studii S  
(pozi ţiile nr.  1062 si 1063  în statul de funcţii)  în posturi de medici reziden ţi an I, 
nivel studii S,  de la Secţia Neonatologie;  

21. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL 
(pozi ţia nr. 1087  în statul de funcţii)  în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Sec ţia Neonatologie;  

22. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant, nivel studii PL       
(pozi ţia nr. 1237  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Secţia Obstetrica Ginecologie I;  
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23. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (pozi ţia nr. 1289  
în statul de funcţii, în post de medic rezident an I , nivel studii S,  de la Secţia 
Obstetric ă Ginecologie II ; 

24. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (pozi ţia nr. 1362  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an I , nivel studii S,  de la Secţia 
Pediatrie;  

25. transformarea postului vacant de  asistent medical debutant , nivel studii PL,   
specialitatea Dietetică (  pozi ţia nr.1423  în statul de funcţii) în post de asistent 
medical principal,  nivel studii PL,  specialitatea Dietetică,  şi transferul acestuia la 
structura Dietetic ă, după pozi ţia nr.1821 , de la  Secţia Pediatrie;  

26. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (pozi ţia nr. 1476  
în statul de funcţii)  în post de medic primar , nivel studii S,  de la Secţia Boli 
Infec ţioase;  

27. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL 
(pozi ţia nr. 1506  în statul de funcţii)  în post de soră medicala principal ă,  nivel 
studii M  de la Secţia Boli Infec ţioase;  

28. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (  pozi ţia nr. 1539  
în statul de funcţii)  în post de medic primar , nivel studii S,   de la Secţia Psihiatrie;  

29. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S (  pozi ţia nr. 1550  
în statul de funcţii)  în post de medic rezident an  I , nivel studii S,  de la Secţia 
Psihiatrie;  

30. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant, nivel studii PL  
(pozi ţia nr. 1571  în statul de funcţii) în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL, de la Secţia Psihiatrie ; 

31. transformarea postului vacant de medic speciali st , nivel studii S ( pozi ţia nr. 1649  
în statul de funcţii)  în post de medic primar , nivel studii S,  de la Secţia 
Dermatovenerologie;  

32. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL  
(pozi ţia nr. 1661  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Secţia Dermatovenerologie;  

33. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL            
(pozi ţia nr. 1832  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii  PL,   de la Blocul  Operator 1  (central); 

34. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL            
( pozi ţia nr. 2082  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Laborator Recuperare, Medicina Fizic ă şi Balneologie;  

35. transformarea postului vacant de asistent medic al debutant , nivel studii PL            
( pozi ţia nr. 2153  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal, nivel 
studii PL,  de la Laborator Explor ări Func ţionale;  

36. transformarea   postului vacant de Economist,  gradul profesional IA ,  nivel studii 
S ( pozi ţia nr. 2350   în statul de func ţii), în post de Economist, gradul profesional 
II, nivel studii S. 

     B. Capitolul II - Sursa de finan ţare TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT  
1. transformarea postului vacant de medic specialis t, nivel studii S (  pozi ţia nr. 9  în 

statul de funcţii, în post de medic rezident an  I , nivel studii S,  de la Unitatea de 
Primire Urgente;  
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2. transformarea postului vacant de asistent medica l debutant , nivel studii PL  
(pozi ţia nr. 140  în statul de funcţii)   în post de asistent medical principal , nivel 
studii PL,  de la Centrul de S ănătate Mintal ă. 

3. transformarea postului vacant de medic specialist, nivel studii S (  pozi ţia nr. 177  
în statul de funcţii)  în post de medic primar,  nivel studii S,  de la Serviciul Jude ţean 
de Medicin ă Legală.  

  (2) Statul  de func ţii al Spitalului Jude ţean de Urgen ţă Slatina,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Jude ţean Olt  nr. 176  din 25.11.2010, modificat ă prin  Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 83 din 28.07.2011 şi  Hotărârea Consiliului Judeţean Olt  nr. 
123 din 27.10.2011,  se modific ă în mod corespunz ător cu prevederile alin. (1).   
     ART.2. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă îşi 
încetează aplicabilitatea.  
     ART.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplic ă începând cu data de 01.02.2012 , cu 
excepţia prevederilor   art. 1, alin. (1)  lit. A – Cap I, punctele 2, 4, 8 , 11, 13, 14, 16,  18,   
20, 23, 24, 29 şi lit. B – Cap II, punctul 1,  care se aplic ă  începând cu data 01.01.2012   
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 

 
 
 
 

                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                                Secret ar al jude ţului   
                                                                                                    Marin DOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina  26.01.2012 
Nr.17 
CB/CB/ 2 ex. 


