
  

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
                cu privire la:  transformare posturi în statul de funcţii  al Spitalului    
                                    Judeţean de Urgenţă  Slatina 
                                                                  
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.  776 din  24.01.2014 cu privire la aprobarea proiectului  

de   hotărâre nr.  777 din  24.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 288 din 08.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 173 din 09.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 289 din 08.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 175 din 09.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 290 din 08.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 174 din 09.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 291 din 08.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 176 din 09.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1368 din 21.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 635 din 21.01.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1510 din 22.01.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 701 din 22.01.2014; 
- raportul nr. 778 din 24.01.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităților Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 930 din 28.01.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- raportul nr. 933 din 28.01.2014 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 

buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public  şi  privat al 
judeţului; 

- raportul nr. 966 din 29.01.2014 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

- 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 Consiliului Judeţean Olt nr. 23 din 28.02.2013 cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal și stat de funcții pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013 cu privire la 
transformare post în  statul  de funcții al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;  



  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 128 din 29.08.2013  cu privire 
la transformare post în  statul  de funcții al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 142 din 19.09.2013 cu privire 
la transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 168 din 28.11.2013 cu privire 
la transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

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

Art.1. (1) Se aprobă transformarea unui număr de 31 posturi din statul de 
funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Olt 
nr.  90 din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr.168 din 
28.11.2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârile 
Consiliului Judeţean Olt prevăzute la art.1 alin.(1), se modifică în mod 
corespunzător.  
     Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară  
îşi încetează aplicabilitatea. 
     Art. 3. Prezenta hotărâre se aplică în conformitate cu prevederile lit. A și B 
din Anexa la hotărâre şi se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 
Serviciului  Resurse Umane şi Managementului Unităților Sanitare  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.  

.   
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

 Secretar al judeţului   
                                                                                                       Marin DOBRE 
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                                                        Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 18/30.01.2014 
 
 
   
 

  Situația transformării posturilor din  statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin 
Hotărârile Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 

19.09.2013 și nr.168 din 28.11.2013  
 
 
 
  A. Posturi transformate începând cu data de 01.01.2014 

 
Cap.I Finanțare Asigurări 
- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 181 în statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 187 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 198 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 227 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 228 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă  în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 229 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia cardiologie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 641 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă  în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia chirurgie şi ortopedie infantila; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 1162 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă  în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia neonatologie; 

- postul de asistent medical principal şef, nivel studii PL, (poziţia nr. 1244 în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 
27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se 



transformă  în post de asistent medical principal șef, nivel studii S, de la Secţia 
obstetrică ginecologie I; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 1269 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă  în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia obstetrică ginecologie II; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 1280 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă  în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Secţia obstetrică ginecologie II; 

- postul de infirmier debutant, nivel studii G, (poziţia nr. 1419 în statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 din 
28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 128 
din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post de 
infirmier, nivel studii G, de la Compartiment recuperare neuromotorie copii; 

- postul de psiholog practicant, nivel studii S, (poziţia nr. 1521 (Cap. Asigurari) în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 
27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se 
transformă  în post de psiholog specialist, nivel studii S, de la Secţia psihiatrie; 

- postul de asistent medical principal, nivel studii PL, (poziţia nr. 1805 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de asistent medical principal, nivel studii S, de la Sterilizare. 

- postul de biolog specialist, nivel studii S, din cadrul Laboratorului  Analize Medicale 
(poziţia nr. 1930 în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 
din 28.11.2013) se transformă în post de biolog principal, specialitatea biochimie 
medicală, nivel studii S; 

- postul de biolog specialist, nivel studii S, din cadrul Laboratorului  Analize Medicale 
(poziţia nr. 1931 în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 
din 28.11.2013)  se transformă în post de biolog principal, specialitatea biochimie 
medicală, nivel studii S; 

- postul de consilier juridic gradul I, nivel studii S, (poziţia nr. 2318 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă  în post 
de consilier juridic gradul IA, nivel studii S, de la Compartiment relaţii cu publicul; 

- postul de consilier juridic debutant, nivel studii S, (poziţia nr. 2323 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă  în post 
de consilier juridic gradul II, nivel studii S, de la Compartiment juridic; 

- postul de economist gradul I, nivel studii S, (poziţia nr. 2343 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post 
de economist gradul IA, nivel studii S, de la Biroul contabilitate; 

- postul de economist gradul I, nivel studii S, (poziţia nr. 2349 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de economist gradul IA, nivel  studii S, de la Biroul financiar; 



- postul de economist gradul II, nivel studii S, (poziţia nr. 2350 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de economist gradul I, nivel  studii S, de la Biroul financiar; 

- postul de economist gradul II, nivel studii S, (poziţia nr. 2351 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de economist gradul I, nivel studii S, de la Biroul financiar; 

- postul de economist gradul I, nivel studii S, (poziţia nr. 2354 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se transformă în post 
de economist gradul IA, nivel studii S, de la Serviciul achiziţii publice şi aprovizionare - 
transport; 

- postul de economist gradul II, nivel studii S, (poziţia nr. 2355 în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 
din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 
128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post 
de economist gradul I, nivel studii S, de la Serviciul achiziţii publice şi aprovizionare - 
transport; 

- postul de referent de specialitate gradul II, nivel studii S, (poziţia nr. 2373 în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 
27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se 
transformă  în post de referent de specialitate gradul I, nivel studii S, de la Serviciul 
administrativ ; 

Cap.II Finanțare Transferuri de la Buget 
- postul de asistent medical debutant, nivel studii PL, (poziţia nr. 59 (Cap. Transferuri) în 

statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 
din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se 
transformă în post de asistent medical, nivel studii PL, de la Unitatea de Primire 
Urgenţe; 

- postul  de infirmier debutant, nivel studii G, (poziţia nr. 82 (Cap. Transferuri) în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 
27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se 
transformă în post de infirmier, nivel studii G, de la Unitatea de Primire Urgenţe; 

- postul de psiholog practicant , nivel  studii S, (poziţia nr. 131 (Cap. Transferuri) în statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 
din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se 
transformă în post de psiholog specialist, nivel studii S, de la Centrul de Sănătate 
Mintală; 

- postul de psiholog practicant , nivel studii S, (poziţia nr. 132 (Cap. Transferuri) în statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 
din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se 
transformă în post de psiholog specialist, nivel studii S, de la Centrul de Sănătate 
Mintală.  

- postul de logoped debutant, nivel  studii S, (poziţia nr. 134 (Cap. Transferuri) în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 
27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013), se 
transformă în post de logoped, nivel studii S, de la Centrul de Sănătate Mintală. 
 

 
 



B. Posturi transformate începând cu data de 01.02.2014 
        

- postul de medic specialist,  specialitatea neurologie, nivel studii S, de la Secția 
neurologie (poziția nr. 369 în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013, modificat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013, nr. 128 din 29.08.2013, nr. 142 din 
19.09.2013 și nr. 168 din 28.11.2013) se transformă în post de medic primar, specialitatea 
neurologie, nivel studii S. 
 
               

PREȘEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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