
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

                                                                                                 -PROIECT- 

  

cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru și respectiv, membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare nr.10400/19.09.2022 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, cu modificările ulterioare; 

- 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.176/01.07.2022 referitoare la 

modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului; 

- 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 Sîrbu Aurora, 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, 

în calitate de membru în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, cu doamna Achimescu Cristina - șef serviciu la Serviciul Financiar-Contabilitate al 

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

Olt. 

Art.2. Se înlocuiește reprezentantul Consiliului Județean Olt, doamna Achimescu Cristina 

desemnată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, 

în calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, cu doamna Vilău Alina-Maria - consilier clasa I, grad profesional superior la 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare 

Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri Administrative, Serviciului Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, persoanelor nominalizate la art.1 și 2 din prezenta 

hotărâre și Consiliului de administrație din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 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 unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru și respectiv, membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

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, cu modificările ulterioare, au fost desemnați reprezentanții Consiliului Județean Olt, 

în calitate de membri și membri supleanți în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci, după cum urmează: 

Membri: 
Sîrbu Aurora                  consilier superior                 Compartiment Administrație Publică - 
                                                                                   Serviciul Administraţie Publică și  

Monitorizare Proceduri  Administrative - 
Consiliul Județean Olt                                                                      

Olteanu Mihaela            consilier superior                  Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări -     
                                           (economist)                      Consiliul Județean Olt. 
 
Membri supleanți: 
Achimescu Cristina        șef serviciu                           Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                     (economist)                          Direcţia Economică, Buget – Finanţe – 
                                                                  Consiliul Județean Olt. 

Burciu Mihaela    consilier superior                  Serviciul Resurse Umane și  
                                                                  Managementul Unităților Sanitare - 
                                                                  Consiliul Județean Olt; 

 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.176/01.07.2022 referitoare la 
modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului, începând cu data de 
01.07.2022, a fost modificat raportul de serviciu al doamnei Sîrbu Aurora, prin transfer în 
interesul serviciului, de pe funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și 
Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, pe funcția publică specifică de consilier parlamentar din cadrul Autorității Electorale 
Permanente -Biroul Județean Olt.  

În consecință, se impune înlocuirea doamnei Sîrbu Aurora în calitate de membru în cadrul 
Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

 
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 

Nr.10400/19.09.2022 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 



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

Consiliului Judeţean Olt, cu modificările ulterioare; 

- 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.176/01.07.2022 referitoare la 

modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului; 

- 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 Sîrbu Aurora, desemnată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, în calitate 

de membru în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, cu doamna Achimescu Cristina - șef serviciu la Serviciul Financiar-Contabilitate al 

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

Județean Olt. 

➢ înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Olt, doamna Achimescu Cristina desemnată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, în 

calitate de membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Schitu Greci, cu doamna Vilău Alina-Maria - consilier clasa I, grad profesional 

superior la Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și 

Monitorizare Proceduri  Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt. 

 

Facem mențiunea că doamna Vilău Alina-Maria - consilier, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și 
Monitorizare Proceduri  Administrative 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, conform 
Diplomei de licență seria X nr.0061258, eliberată de Academia de Studii Economice București și 
Adeverinței de vechime nr.10351/16.09.2022, eliberată de Serviciul Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

 

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.10403/19.09.2022 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Olt  

în calitate de membru și respectiv, membru supleant în cadrul Consiliului de administrație 

 al Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

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, 

cu modificările ulterioare, au fost desemnați reprezentanții Consiliului Județean Olt, în calitate de 

membri și membri supleanți în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Schitu Greci, după cum urmează: 

Membri: 
Sîrbu Aurora                  consilier superior                 Compartiment Administrație Publică - 
                                                                                   Serviciul Administraţie Publică și  Monitorizare 

Proceduri  Administrative - Consiliul Județean Olt                                                                      
Olteanu Mihaela            consilier superior                  Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări -     
                                           (economist)                      Consiliul Județean Olt. 
 
Membri supleanți: 
Achimescu Cristina        șef serviciu                           Serviciul Buget, Impozite şi Taxe - 

                     (economist)                          Direcţia Economică, Buget – Finanţe – 
                                                                  Consiliul Județean Olt. 

Burciu Mihaela    consilier superior                  Serviciul Resurse Umane și  
                                                                  Managementul Unităților Sanitare - 
                                                                  Consiliul Județean Olt; 

 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.176/01.07.2022 referitoare la modificare 
raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului, începând cu data de 01.07.2022, a fost modificat 
raportul de serviciu al doamnei Sîrbu Aurora, prin transfer în interesul serviciului, de pe funcția publică 
de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Administrație Publică al 
Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, pe funcția publică specifică de consilier parlamentar din cadrul 
Autorității Electorale Permanente -Biroul Județean Olt.  

În consecință, se impune înlocuirea doamnei Sîrbu Aurora în calitate de membru în cadrul 

Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. 

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, cu modificările ulterioare; 

- 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.176/01.07.2022 referitoare la 

modificare raport de serviciu prin transfer în interesul serviciului; 
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- 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 Sîrbu Aurora, desemnată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, în calitate de 

membru în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu 

doamna Achimescu Cristina - șef serviciu la Serviciul Financiar-Contabilitate al Direcției 

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

➢ înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Olt, doamna Achimescu Cristina desemnată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.166/26.11.2020, cu modificările ulterioare, în calitate de 

membru supleant în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, cu doamna Vilău Alina-Maria - consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul 

Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri  Administrative 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

Facem mențiunea că doamna Vilău Alina-Maria - consilier, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul Administrație Publică al Serviciului Administraţie Publică și Monitorizare Proceduri  

Administrative 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, conform Diplomei de licență seria X nr.0061258, eliberată de 

Academia de Studii Economice București și Adeverinței de vechime nr.10351/16.09.2022, eliberată de 

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

Consiliului Județean Olt. 

 

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  
                 Alin-George RUȚĂ                                                  Managementul Unităților Sanitare 
                                                                                                            Laura BOCAI 
 
 
 
 
 
                Întocmit, 

                                Mihaela BURCIU  


