
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

                                                                                                 -PROIECT-  

 

cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare nr.12068/17.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul 

Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea 

Consiliului Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.75/29.04.2021; 

- prevederile art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 

referitoare la modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.a), d) și f) și alin.(5) lit.c), art.182 alin.(1) și (4) coroborat 

cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se înlocuiește reprezentantul Consiliului Județean Olt, doamna Sandu Anișoara, 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021, în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de 

administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu doamna Florescu Victorița - consilier, 

clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției Economice, 

Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Spitalului Județean de Urgență Slatina, persoanelor nominalizate la 

art.1 din prezenta hotărâre și Consiliului de administrație din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slatina în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și 

Instituției Prefectului – Județul Olt.   

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 

                                  

             

 

 

             AVIZAT,  

                                                               Secretar General al Județului 

                                                                                                                Marinela-Elena ILIE 

 

  

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 

 

CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI AL CĂROR 

MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.529/2010, cu modificările 

ulterioare, şi  Ordonanţei   de   urgenţă  a Guvernului nr. 48/2010, prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.91/24.06.2010, a fost aprobat transferul  de la Direcţia  de 

Sănătate Publică Olt la Consiliul Judeţean Olt a managementului asistenţei medicale a unităţilor 

sanitare publice prevăzute în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.529/2010, poziţiile 248, 252 

şi 253, după cum urmează: 

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 

b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

c) Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 

Transferul managementului Spitalului Județean de Urgență Slatina la Consiliul 

Judeţean Olt, s-a realizat prin protocolul de predare-preluare nr.4638/6457/16.08.2010, 

încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Consiliul Judeţean Olt. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE CU PATURI 

AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

 

Conform prevederilor art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 

membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi 

funcţionare a spitalului.  

Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale sunt:   

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene 

sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al 

Ministerului Sănătăţii sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului 

Bucureşti;   
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b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, 

respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie 

economist;   

c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;   

d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;   

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de 

invitat;   

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.   

Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie persoane care 
fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului de numire, a următoarelor 
condiţii:   

   a) să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;   
   b) să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din 

următoarele domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau management.   
Documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (41) se depun, în 

termen de 10 zile de la data aprobării referatului de numire, de către persoana desemnată în 
copie certificată pentru conformitate cu originalul la nivelul spitalelor publice în cadrul cărora 
funcţionează consiliul de administraţie respectiv.   

Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice persoanele 
condamnate definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.  
Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în 
consiliul de administraţie.  

Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act 

administrativ de către instituţiile prevăzute la alin.(2), (3) şi (4).  

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate 

simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.  

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:   

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale;  

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului 

aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act 

administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului 

Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;   

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 

servicii medicale ale populaţiei şi documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătăţii;   

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie 

directă care depăşeşte suma de 50.000 lei;   

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;  

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director 

în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. 

(1).   

g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, 

stabilind tematica şi obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

h) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii.   

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi.   

Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin.(2) 
referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi 
membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de 



incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de 
administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a 
respectivului membru al consiliului de administraţie.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul 

Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021, au fost 

desemnați reprezentanții Consiliului Județean Olt, în calitate de membri și membri supleanți în 

cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina, după cum urmează: 

 

Membri: 

Bocai Laura                        consilier superior                     Serviciul Resurse Umane și  

                                                                                            Managementul Unităților Sanitare - 

                                                                                            Consiliul Județean Olt; 

Conea Cătălina-Maria        consilier superior                      Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                                            (economist)                              Direcţia Economică, Buget – Finanţe - 

                                                                                             Consiliul Județean Olt.                                                                    

Membri supleanți: 

Vlad Ștefania-Anișoara       consilier juridic superior            Serviciul Resurse Umane și  

                                                                                              Managementul Unităților Sanitare - 

                                                                                              Consiliul Județean Olt; 

 

Sandu Anișoara                  inspector superior                     Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                                            (economist)                               Direcţia Economică, Buget – Finanţe - 

                                                                                           Consiliul Județean Olt. 

 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 referitoare la 
modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public, începând cu data de 
18.10.2021, a fost modificat raportul de serviciu al doamnei Sandu Anișoara – inspector, clasa I, 
grad profesional superior la Serviciul Buget, Impozite și Taxe al Direcției Economice, Buget - 
Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, prin detașare pe o 
perioadă de cel mult 6 luni, pe funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional superior la Biroul Achiziții Publice și Administrativ al Serviciului 
Economic, Resurse Umane și Materiale din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul București. 

 
În consecință, se impune înlocuirea doamnei Sandu Anișoara  în calitate de membru 

supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina. 
 
Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri 

supleanți în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.75/29.04.2021; 

- prevederile art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 

referitoare la modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 



prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Olt, doamna Sandu Anișoara, 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, modificată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021, în calitate de membru supleant în cadrul 

Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu doamna Florescu 

Victorița - consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar-Contabilitate al 

Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Olt. 

 

Facem mențiunea că doamna Florescu Victorița- consilier, clasa I, grad profesional 

principal la Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, întrunește condițiile prevăzute la art.187 

alin.(41) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                         

Serviciul Resurse Umane                                                                           

și Managementul Unităților Sanitare                                                     

Nr.12071/17.11.2021 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 

 

CADRUL GENERAL DE FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI AL CĂROR 

MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.529/2010, cu modificările ulterioare, şi  

Ordonanţei   de   urgenţă  a Guvernului nr. 48/2010, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.91/24.06.2010, a fost aprobat transferul  de la Direcţia  de Sănătate Publică Olt la Consiliul 

Judeţean Olt a managementului asistenţei medicale a unităţilor sanitare publice prevăzute în anexa 

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.529/2010, poziţiile 248, 252 şi 253, după cum urmează: 

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 

b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

c) Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti. 

Transferul managementului Spitalului Județean de Urgență Slatina la Consiliul Judeţean 

Olt, s-a realizat prin protocolul de predare-preluare nr.4638/6457/16.08.2010, încheiat între 

Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Consiliul Judeţean Olt. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE CU PATURI 

AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

 

Conform prevederilor art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul 

spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a 

dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.  

Membrii consiliului de administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale sunt:   

a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a 

municipiului Bucureşti, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătăţii 

sau al direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;   

b) 2 reprezentanţi numiţi de consiliul judeţean ori consiliul local, după caz, respectiv de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, din care unul să fie economist;   

c) un reprezentant numit de primar sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz;   

d) un reprezentant al universităţii sau facultăţii de medicină, pentru spitalele clinice;   

e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;   

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor 

şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.   
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Pentru spitalele publice pot fi numiţi membri ai consiliului de administraţie persoane care fac 
dovada îndeplinirii cumulative, sub sancţiunea nulităţii actului de numire, a următoarelor condiţii:   

   a) să fie absolvenţi de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;   
   b) să aibă, la data numirii, cel puţin 5 ani de experienţă profesională într-unul din următoarele 

domenii: medicină, farmacie, drept, economie, ştiinţe inginereşti sau management.   
Documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (41) se depun, în termen de 

10 zile de la data aprobării referatului de numire, de către persoana desemnată în copie certificată 
pentru conformitate cu originalul la nivelul spitalelor publice în cadrul cărora funcţionează consiliul de 
administraţie respectiv.   

Nu pot fi numiţi membri în consiliul de administraţie al spitalelor publice persoanele condamnate 
definitiv, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării.  
Instituţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt obligate să îşi numească şi membrii supleanţi în consiliul 
de administraţie.  

Membrii consiliului de administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ 

de către instituţiile prevăzute la alin.(2), (3) şi (4).  

Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu majoritate simplă 

din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.  

Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:   

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale 

şi anuale;  

b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin 

ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al 

primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al 

preşedintelui consiliului judeţean, după caz;   

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 

medicale ale populaţiei şi documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătăţii;   

d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii şi orice achiziţie directă 

care depăşeşte suma de 50.000 lei;   

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea 

managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;  

f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul 

în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1).   

g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activităţi desfăşurate în spital, 

stabilind tematica şi obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

h) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii.   

Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea 
majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi.   

Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la 
conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de 
administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de 
interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a 
actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliilor 

de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Judeţean Olt, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021, au fost desemnați 

reprezentanții Consiliului Județean Olt, în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliului 

de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina, după cum urmează: 
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Membri: 

Bocai Laura                        consilier superior                     Serviciul Resurse Umane și  

                                                                                            Managementul Unităților Sanitare - 

                                                                                            Consiliul Județean Olt; 

Conea Cătălina-Maria        consilier superior                     Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                                            (economist)                             Direcţia Economică, Buget – Finanţe - 

                                                                                            Consiliul Județean Olt.                                                                    

Membri supleanți: 

Vlad Ștefania-Anișoara       consilier juridic superior            Serviciul Resurse Umane și  

                                                                                              Managementul Unităților Sanitare - 

                                                                                              Consiliul Județean Olt; 

 

Sandu Anișoara                  inspector superior                     Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                                            (economist)                               Direcţia Economică, Buget – Finanţe - 

                                                                                           Consiliul Județean Olt. 

 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 referitoare la 

modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public, începând cu data de 

18.10.2021, a fost modificat raportul de serviciu al doamnei Sandu Anișoara – inspector, clasa I, grad 

profesional superior la Serviciul Buget, Impozite și Taxe al Direcției Economice, Buget - Finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, prin detașare pe o perioadă de cel mult 6 

luni, pe funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad 

profesional superior la Biroul Achiziții Publice și Administrativ al Serviciului Economic, Resurse Umane 

și Materiale din cadrul Instituției Prefectului – Municipiul București. 

În consecință, se impune înlocuirea doamnei Sandu Anișoara  în calitate de membru supleant 

în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului Județean de Urgență Slatina. 

Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020 cu privire la desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Olt în calitate de membri și membri supleanți în cadrul 

Consiliilor de administrație ale unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.75/29.04.2021; 

- prevederile art.187 alin.(1)-(2), (41)- (43), (5), (8)-(11) și (13) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.370/18.10.2021 referitoare 

la modificare raport de serviciu prin detașare a unui funcționar public; 

- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 

de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, 

 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Olt, doamna Sandu Anișoara, desemnată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.75/29.04.2021, în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

al Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu doamna Florescu Victorița - consilier, clasa I, grad 

profesional principal la Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 
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Facem mențiunea că doamna Florescu Victorița- consilier, clasa I, grad profesional principal la 

Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Olt, întrunește condițiile prevăzute la art.187 alin.(41) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 

 

              ŞEF SERVICIU,                                                                 ŞEF SERVICIU,                                                                                    

Serviciul Juridic - Contencios                                 Serviciul Resurse Umane și   

        Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                                         Managementul Unităților Sanitare                                               

                                           Laura BOCAI 

 

 

 

 

 

           Întocmit, 

               Mihaela BURCIU 


