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H O T Ă R Â R E 
 
                cu privire la:  aprobare transformare şi mutări  posturi în  statul  de funcții   
                                        al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA  
                               
                                                        
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 1006 din 02.02.2015 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr. 1007  din 02.02.2014; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  nr.  1498  din 26.01.2015, înaintată 

Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 723  din  26.01.2015; 
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 1825  din 29.01.2015, înaintată 

Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 878  din 29.01.2015; 
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din 

23.01.2015;  
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 8 din 

08.01.2015;   
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 5 din 

05.12.2015;   
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din 

29.12.2014;    
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 1 din 

22.12.2014;  
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  nr. 5 din 

22.12.2014;  
- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 10 din 

15.12.2015;   
- raportul nr. 1008  din  02.02.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 1291 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 
- raportul nr. 1272 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr. 1270 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice şi Comerţ; 
- raportul nr. 1264 din 09.02.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
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- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 40 din 15.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. VASILE Ionela Denisa – medic 
rezident anul II -  specialitatea ,,medicină internă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 807 din 29.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. GEANOVU Sevastiţa Simona  – 
medic rezident  pe post anul II – specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 16 din 12.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. ROTARU  Andreea  – medic rezident  
anul II pe post,  specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 804 din 29.12.2014 
referitoare la trecerea  în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. DRAGOMIRESCU Ana - Cristina  – 
medic rezident pe post  anul II – specialitatea ,,endocrinologie”; 

- Decizia   Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 808 din 29.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. ULEANU Lavinia Andreea   – medic 
rezident  pe post anul II – specialitatea ,,oncologie medicală”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 31 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. RĂCĂREANU Adrian  – medic rezident 
pe post  anul III -  specialitatea ,,cardiologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 870 din 30.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat VI a d-nei  dr. ILIESCU Mădălina - Maria  – medic 
rezident  pe post anul V – specialitatea ,,cardiologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 798 din 29.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat II  a d-nei  dr. TREPĂDUŞ Maria Mirela – medic 
rezident pe post anul I – specialitatea ,,reabilitare medicală”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 35 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. DRĂNICEANU Paula - Alina – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,recuperare medicină fizică și balneologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 832 din 30.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. BOLDU Ana Maria  – medic rezident 
anul II – specialitatea ,,neurologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 20 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat VI  a d-lui  dr. IONESCU Andrei Valentin  – medic 
rezident pe post  anul V -  specialitatea ,,chirurgie generală”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 38 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui  dr. DUICAN Cătălin Ionuţ – medic rezident  
pe post anul III -  specialitatea ,,ortopedie şi traumatologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 33 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui  dr. CORÂCI Robert Octavian – medic 
rezident  pe post anul II -  specialitatea ,,chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 37 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui  dr. POPA Florin Augustin– medic rezident  
pe post anul III -  specialitatea ,, chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 29 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. UNGUREANU Radu Ionuț  – medic 
rezident pe post  anul III -  specialitatea ,,urologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 785 din 15.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui  dr. CATANĂ Florin Alexandru  – medic 
rezident anul II – specialitatea ,,otorinolaringologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 26 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. STANCELE  Valentina – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,oftalmologie”;  
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- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 45 din 15.01.2015 
referitoare la trecerea în anul IV de rezidenţiat a d-nei  dr. STĂNCULESCU Andreea Dariana  – 
medic rezident pe post anul III -  specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 36 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. GEORGESCU Alexandra  – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,anestezie și terapie intensivă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 30 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MIC Alisa – medic rezident pe post  
anul III -  specialitatea ,,anestezie și terapie intensivă”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 44 din 15.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-lui dr. POSTELNICU Emilian - Corneliu  – 
medic rezident pe post anul III -  specialitatea ,,nefrologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 828 din 30.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei  dr. PÂRVU Alina Elena – medic rezident  
pe post anul III – specialitatea ,,neonantologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 22 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. IVANOV Corina – medic rezident  anul 
II -  specialitatea ,,obstetrică - ginecologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 783 din 15.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei dr. ONCESCU Nicoleta Mihaela  – 
medic rezident anul II – specialitatea ,,obstetrică - ginecologie” ; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 43 din 15.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MIHAIŢĂ Diana – medic rezident pe 
post anul III -  specialitatea ,,pediatrie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 23 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. BĂLAN Maria – medic rezident  anul II 
-  specialitatea ,,boli infecțioase”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 34 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei  dr. CONSTANTINESCU Adriana Maria – 
medic rezident  anul II -  specialitatea ,,psihiatrie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 27 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-lui dr. STRUNOIU Cristian Marian – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,psihiatrie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 833 din 30.12.2014 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III  a d-nei  dr. MIHAI Viorica Georgiana    – medic 
rezident  pe post anul II – specialitatea ,,psihiatrie pediatrică”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 42 din 15.01.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei  dr. DELCEA Florentina – medic rezident 
anul II -  specialitatea ,,dermatovenerologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 25 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-lui dr. CARAGEA Daniel Cosmin  – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,nefrologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 4 din 07.01.2015 referitoare 
la trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei  dr. RADU Andreea Valentina  – medic rezident  pe 
post anul III – specialitatea ,,pneumologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 24 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei dr. VULPE Cristina Ionela  – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,medicina muncii”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 782 din 15.12.2014 
referitoare la  trecerea în anul de rezidenţiat IV a d-nei dr. MEZDREA Mihaela  Silvia – medic 
rezident pe post anul III – specialitatea ,,dermatovenerologie” ; 
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- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 28 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat V a d-lui dr. POPA Radu Teodoru – medic rezident 
pe post anul IV -  specialitatea ,,cardiologie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 17 din 12.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat V a d-nei  dr. MARICA Manuela  Andreea  – medic 
rezident  anul IV pe post,  specialitatea ,,medicină de urgență”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 32 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul de rezidenţiat III a d-nei  dr. DILIRICI Alexandru Maria – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,psihiatrie”;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 21 din 14.01.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei   dr. NEDELCU Maria Raluca   – medic 
rezident  anul II -  specialitatea ,,medicină legală”. 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 39 din 14.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar a d-nei  CIULINCĂ Andreea Mădălina, 
medic specialist, specialitatea ,,radiologie – imagistică medicală” de la Laboratorul radiologie şi 
imagistică medicală; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 780 din 11.12.2014 
referitoare la promovarea în funcţia de consilier juridic IA a domnului VLAICU Nicolae – 
Sebastian, consilier juridic I, la Compartimentul Juridic;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 851 din 30.12.2014 
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei ANDONE Ilinca Silvia, asistent medical 
principal;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 74 din 30.01.2015 
referitoare la modificarea și completarea Deciziei nr. 851 din 30.12.2014  privind  schimbarea 
locului de muncă al d-nei ANDONE Ilinca Silvia, asistent medical principal; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 800 din 30.12.2014 
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei PÎRŞCOVEANU Adriana Doina, asistent 
medical principal şef la Secţia cardiologie;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 73 din 30.01.2015 
referitoare la modificarea și completarea Deciziei nr. 800 din 30.12.2014  privind  schimbarea 
locului de muncă al d-nei PÎRŞCOVEANU Adriana Doina, asistent medical principal cu nivel de 
studii superioare; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 799 din 29.12.2014 
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei MARINESCU Niculina - infirmieră;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 75 din 30.01.2015 
referitoare la modificarea și completarea Deciziei nr. 799  din 29.12.2014  privind  
schimbarea locului de muncă al d-nei MARINESCU Niculina – infirmieră; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 793 din 22.12.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al d-nei VASILE PUŞA Georgeta,  asistentă 
medicală principală;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 10 din 12.01.2015 
referitoare la modificarea şi completarea Deciziei nr. 793/22.12.2014 privind schimbarea locului 
de muncă al d-nei VASILE PUŞA Georgeta,  asistentă medicală principală; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina;  

- prevederile Legii 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. 
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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 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. Se aprobă transformarea a 41 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI  
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 
din 18.12.2014, conform anexei nr. 1  la  prezenta hotărâre.  
     Art. 2.  Se aprobă, începând cu data de 01.01.2015, mutarea a 4 posturi din statul de funcţii 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt   
nr. 190 din 18.12.2014, şi repartizarea în locul acestora a 4 posturi  vacante, pentru 
menţinerea numărului de posturi ale structurilor respective, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
      Art. 3. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art. 4. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art. 1 şi art. 2 la prezenta hotărâre, reflectate în  anexele  la  prezenta hotărâre.   
    Art.5. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt și 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 

                                                                                                       Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina   10.02.2015 
Nr. 13 
C.B./C.B./ 2 ex  
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                        ANEXA Nr. 1  
                                                                                    la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
                                                                                                 Nr. 13 din 10.02.2015  
                                                                             
   
 
                                                                SITUAŢIA  
transformării posturilor din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014  
 

I. TRANSFORMĂRI DE POSTURI ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2015  
 

I.A.  Transformări de posturi urmare a trecerii în alt an de rezidențiat a unor medici 
rezidenți 

 
1) postul de medic rezident an II, nivel de  studii S, de la Secția medicină internă  (poziţia 

nr. 22 în statul  de funcţii)  se transformă  în post de medic rezident,  an III, nivel studii 
S; 

2) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția diabet zaharat, boli nutriție 
și metabolice (poziţia nr. 92 în statul de funcţii) se transformă în post de medic rezident 
an III, nivel de studii S; 

3) postul de medic rezident an II, nivel de  studii S, de la  Secția diabet zaharat, boli 
nutriție și metabolice (poziţia nr. 93 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic 
rezident an III, nivel de studii S; 

4) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția diabet zaharat, boli nutriţie 
şi metabolice – Compartiment endocrinologie (poziţia nr. 112 în statul de funcţii)  se 
transformă în  post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

5) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția oncologie medicală 
(poziţia nr. 126 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident  an III, nivel 
de studii S; 

6) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția cardiologie (poziţia nr. 
171 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an IV, nivel de studii S; 

7) postul de medic rezident an V, nivel de studii S, de la Secția cardiologie (poziţia nr. 173 
în statul de funcţii)  se transformă în post de medic rezident an VI, nivel de studii S; 

8) postul de medic rezident an I, nivel de studii S, de la  Secţia recuperare, medicină 
fizică și balneologie (poziţia nr. 253 în statul de funcţii) se transformă   în post de medic 
rezident an II, nivel de studii S; 

9) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secţia recuperare, medicină 
fizică şi balneologie (poziţia nr. 254 în statul de funcţii) se transformă   în post de medic 
rezident an III, nivel de studii S; 

10) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția neurologie  ( poziţia nr. 
341 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

11) postul de medic rezident an V, nivel de studii S, de la Secția chirurgie generală 
(poziţia nr. 442 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an VI, nivel 
de studii S; 

12) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția ortopedie și 
traumatologie (poziţia nr. 515 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic 
rezident an IV, nivel de studii S; 

13) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Compartimentul  chirurgie 
plastică și microchirurgie reconstructivă ( poziţia nr. 584 în statul de funcţii) se 
transformă  în post de medic rezident an III, nivel de studii S;  

14) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Compartimentul  chirurgie 
plastică și microchirurgie reconstructivă (poziţia nr. 585 în statul de funcţii ) se 
transformă  în post de medic rezident an IV, nivel de studii S; 
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15)  postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Compartimentul  urologie 
(poziţia nr. 633 în statul de funcţii ) se transformă  în post de medic rezident an IV, nivel 
de studii S; 

16) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția O.R.L( poziţia nr. 658 în 
statul de funcţii )  se transformă în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

17) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția oftalmologie  ( poziţia nr. 
697 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

18) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția A.T.I (poziţia nr. 735 în 
statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an IV, nivel de studii S; 

19) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția A.T.I. (poziţia nr. 736 în 
statul de funcţii )  se transformă în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

20) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția A.T.I. (poziţia nr. 738 în 
statul de funcţii) se transformă în post de medic rezident an IV, nivel de studii S;  

21) postul  de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția nefrologie ( poziţia nr. 
889 în statul de funcţii ) se transformă   în post de medic rezident an IV, nivel de studii 
S;  

22) postul  de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția neonatologie (poziţia nr. 
930 în statul de funcţii ) se transformă   în post de medic rezident an IV, nivel de studii 
S; 

23) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția obstetrică ginecologie I 
(poziţia nr. 1026 în statul de funcţii) se transformă în post de medic rezident an III, nivel 
de studii S; 

24) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția obstetrică ginecologie II 
(poziţia nr. 1093 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel 
de studii S; 

25) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția pediatrie (poziţia nr. 1159 
în statul de funcţii)  se transformă în post de medic rezident an IV, nivel de studii S; 

26) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția boli infecțioase             ( 
poziţia nr. 1258 în statul de funcţii ) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel 
de studii S; 

27) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția psihiatrie (poziţia nr. 1312 
în statul de funcţii ) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

28) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secţia psihiatrie (poziţia nr. 1313 
în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel de studii S; 

29) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Compartimentul  neuropsihiatrie 
infantilă (poziţia nr. 1366 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident 
an III, nivel de studii S; 

30) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Secția dermatovenerologie 
(poziţia nr. 1393 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel 
de studii S; 

31) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Centrul de hemodializă (poziţia 
nr. 1436 în statul  de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel de 
studii S; 

32) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția pneumologie (poziţia nr. 
1490 în statul  de funcţii)  se transformă  în post de medic rezident an IV, nivel de studii 
S; 

33) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Cabinetul  medicina muncii 
(poziţia nr. 1922 în statul de funcţii ) se transformă  în post de medic rezident an III, 
nivel de studii S; 

34) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Ambulatoriul integrat spitalului 
– Cabinet dermatovenerologie Scornicești (poziţia nr. 2034 în statul de funcţii)  se 
transformă în post de medic rezident an IV, nivel de studii S; 

35) postul de medic rezident an IV, nivel de studii S, de la Ambulatoriul integrat spitalului 
– Cabinet cardiologie Scornicești (poziţia nr. 2037 în statul de funcţii)  se transformă în 
post de medic rezident an V, nivel de studii S;  
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36)  postul de medic rezident an IV, nivel de studii S, de la Unitatea de Primire Urgențe 
(poziţia nr. 2234 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an V, nivel 
de studii S;  

37) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Centrul de Sănătate Mintală 
(poziţia nr. 2429 în statul de funcţii) se transformă  în post de medic rezident an III, nivel 
de studii S; 

38) postul de medic rezident an II, nivel de studii S, de la Serviciul Județean de Medicină 
Legală (poziţia nr. 2484 în statul de funcţii)  se transformă în post de medic rezident an 
III, nivel de studii S. 
 

I.B.  Transformare post  în vederea  promovării în grad profesional a titularului 
postului  

 
39) postul de consilier juridic, grad profesional  I, nivel de studii S, de la Biroul juridic și 

relații cu publicul (poziţia nr. 2047 în statul de funcţii) se transformă  în post de 
consilier juridic, grad profesional  IA, nivel de studii S. 
 

II. TRANSFORMARE  POST,  ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2015,  
                          urmare a obținerii certificatului de medic primar a titularei postului  

 
40) postul de medic specialist, nivel de studii S, de la Laboratorul de  radiologie și 

imagistică medicală (poziţia nr. 1779 în statul de funcţii) se transformă în post de medic 
primar, nivel de studii S. 
 

III. TRANSFORMARE  POST ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A  HOTĂRÂRII CIVILE 
NR. 4193/2014 A CURȚII DE APEL CRAIOVA - SECȚIA CIVILĂ, ÎNCEPÂND CU DATA 

INTRĂRII ÎN VIGOARE A  HOTĂRÂRII  CONSILIULUI JUDEŢEAN   
 

41) postul de referent, treapta  profesională  IA, nivel de studii M, din cadrul Serviciului 
Administrativ (poziţia nr. 2100 în statul de funcţii)  se transformă în post economist,  
grad profesional specialist  IA, nivel de studii S.    

 
 

PREȘEDINTE  
Paul STĂNESCU  

 
 

                                                                      Contrasemnează 
                                                                        Secretar al Județului  
                                                                        Gabriel BULETEANU 

 
 
 
  
 

   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA                         CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                     Manager                                                                                    Sef serviciu  
           Dr. Andrei IORDACHE                                                        Serviciul Resurse Umane    
                                                                                                  şi Managementul Unităţilor Sanitare  
                                                                                                                     Angela NICOLAE 
 
  
 
         
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                     ANEXA Nr. 2  
                                                                                   la  Hotărârea Consiliului Județean Olt 
                                                                                                Nr. 13 din 10.02.2015 
   

 
 

                                                         SITUAŢIA  
mutării a 4 posturi  din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014 
şi repartizării în locul acestora  a unor posturi vacante  

 
 

1) postul de asistent principal de la Laboratorul explorări funcţionale (poziţia nr. 
1896 în statul de funcţii)  se mută la Laboratorul  radiologie şi imagistică 
medicală; postul vacant de asistent debutant   de la Laboratorul  radiologie şi 
imagistică medicală ( poziţia nr. 1822 în statul de funcţii) se repartizează la 
Laboratorul  explorări funcţionale, în locul postului de la poziţia nr. 1896;  

2) postul de asistent principal de la Secţia cardiologie (poziţia nr. 176 în statul de 
funcţii) se mută la Centrul de Sănătate Mintală;  postul vacant de asistent 
debutant de la Centrul de Sănătate Mintală (poziţia nr. 2441 în statul de funcţii)   
se repartizează la Secţia cardiologie, în locul postului de la poziţia 176; 

3) postul de infirmieră de la Secţia cardiologie (poziţia nr. 205 în statul de funcţii)  se 
mută la Blocul  operator 1; postul vacant  de infirmier debutant de la Blocul  
operator 1 (poziţia nr. 1623 în statul de funcţii) se repartizează la Secţia 
cardiologie, în locul postului de la poziţia 205;  

4) postul  de asistent principal de la Secţia gastroenterologie (poziţia nr. 78 în 
statul de funcţii) se mută la Compartimentul  endoscopie bronşică – Scorniceşti; 
postul vacant de asistent debutant de la Compartimentul  endoscopie bronşică 
- Scorniceşti (poziţia nr. 1900 în statul de funcţii)  se repartizează la Secţia 
gastroenterologie, în locul postului de la poziţia nr. 78;  
 
 
 

PREȘEDINTE  
Paul STĂNESCU  

 
 

                                                                      Contrasemnează 
                                                                        Secretar al Județului  
                                                                        Gabriel BULETEANU 

 
 
 
  
 

   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA                 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                     Manager                                                                               Sef serviciu  
           Dr. Andrei IORDACHE                                                     Serviciul Resurse Umane    
                                                                                               şi Managementul Unităţilor Sanitare  
                                                                                                            Angela NICOLAE 
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