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H O T Ă R Â R E 
 
 

                cu privire la: aprobare organigramă, număr de personal  şi stat de  
                                    funcţii  pentru SPITALUL  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  
                                    SLATINA,   rezultate în urma desfiinţării Spitalului de  
                                    Pneumoftiziologie Scorniceşti,  prin reorganizarea acestuia  
                                    ca structură fără  personalitate jurdică în cadrul Spitalului  
                                    Judeţean de Urgenţă  Slatina 
                                                                  
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 2079  din 22.02.2013 cu privire la aprobarea proiectului  

de   hotărâre nr.  2080   din 22.02.2013; 
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 2199 din 04.02.2013, 

înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 1493   din  06.02.2013; 
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 630 din 11.01.2013, 

înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 358 din 11.01.2013;  
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 735 din 14.01.2013, 

înaintată Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 491 din 15.01.2013;  
- adresa Consiliului Judeţean Olt nr.  575   din 16.01.2013,  înaintată Direcţiei de 

Sănătate Publică Olt; 
- adresa Consiliului Judeţean Olt nr.  693   din 18.01.2013,  înainată Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  şi Ministerului 
Sănătăţii; 

- adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Varstnice nr.  2719/204DJLMC/05.02.2013, înaintată Consiliului Judeţean Olt şi 
înregistrată sub nr. 1604  din 08.02.2013; 

- adresa   Ministerului Sănătăţii  nr. 4379 din 25.01.2013, înaintată Consiliului 
Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 1773 din 13. 02.2013; 

- protocolul de predare – primire,  încheiat între Spitalul de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, înregistrat la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti sub nr. 444 din 31.01.2013  şi la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă  Slatina sub nr. 2008 din 31.01.2013;  

- raportul nr. 2081  din 22.02.2013 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- raportul nr. 2168  din 26.02.2013 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 
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- raportul nr. 2169  din 26.02.2013 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu 
Cetăţenii; 

- raportul nr. 2171 din 26.02.2013 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 2173 din 26.02.2013 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 2193 din 27.02.2013 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean 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 Hotărârii Guvernului nr. 1285/2012 privind desfiinţarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Scorniceşti şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina; 

- prevederile Dispoziţiei  Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 62 din 
31.01.2013 referitoare la aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean 
de  Urgenţă Slatina, rezultată în urma desfiinţării Spitalului de Pneumoftiziologie 
Scorniceşti, prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în 
cadrul Spitalului Judeţean de  Urgenţă Slatina;  

- prevederile art. 174 alin. (5) şi art. 182 lit. d) din  Legea  nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

- prevederile art. 4 alin. (1)  din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind 
registrul general de evidenţă a salariaţilor,  cu modificările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului  Sănătăţii 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 Sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de 
anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1706/2007 privind 
conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 916/2006 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale 
în unităţile sanitare; 

- prevederile  Ordinului Ministrului Sănătăţii  nr. 375/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală, 
În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a) şi  d),  alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3  şi art. 

97 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
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    Art. 1.  (1)  Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii 
pentru SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, rezultate în urma 
desfiinţării Spitalului de Pneumoftiziologie Scorniceşti prin reorganizarea 
acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina,  la nivelul a 2.815,5  posturi, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
      - personal de conducere(comitet director)          -         4    posturi; 
      - personal medico – sanitar                                   -  2.616    posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                     -       66     posturi; 
      - personal de întreţinere şi de deservire              -     129,5  posturi                                                                           

 TOTAL                                                                   2.815,5 posturi 
           (2) Ocuparea posturilor din  statul de funcţii se face cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, prin grija 
managerului. 
    Art. 2.  Orice prevedere contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
    Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2013 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,  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

.   
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                                                                                                  Marin DOBRE 
    
 
 
 
 
 
 
 
            Slatina   28.02.2013 
            Nr.  23    
            C.B./C.B./ 2 ex       


