
 
  

H O T Ă R Â R E 
- PROIECT 

 
cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului de 

Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 

 

Având în vedere: 

− Referatul de aprobare nr.12072/17.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

− adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr. 6740/08.11.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11817/10.11.2021; 

− Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/28.05.2021  
referitoare la: transferul la cerere al doamnei DUMITRESCU ALINA GABRIELA – asistent 
medical, specialitatea medicină generală în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci, la Spitalul de Urgență Slatina; 

− Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.21/08.11.2021; 

− Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 205/21.12.2017 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu 
modificările și completările ulterioare; 

− prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe 
exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
„SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”), Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială 
şi de asistenţă medico-socială), pct.2, lit.a) lit.a.4 poz.nr.25 la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c),  art.182 alin.(1) și 

alin.(4)  coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea medicină 

generală, nivel studii PL de la Secția Psihiatrie I (poziția nr.26  în statul de funcții al Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare) în post de asistent medical, 
specialitatea medicină generală, grad debutant, nivel studii PL. 

       Nr.180/17.11.2021 
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Art.2. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 
în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.       
       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 de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 

îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum  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 transformarea unui post vacant în statul de funcții al 

Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 
 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI 

SCHITU GRECI 
 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

În prezent Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci funcționează conform organigramei și 
statul de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările 
și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu organigrama și statul de 
funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.168/26.11.2020, la 
nivelul a 192 posturi,  după cum urmează:   

 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       4   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    192  posturi 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/26.03.2020, a fost modificat, completat 
și înlocuit cu Regulamentul de organizare și funcționare înscris în anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt  nr.35/25.02.2021. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe posturi 
aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
II. PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST VACANT ÎN STATUL DE FUNCȚII AL 

SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 
 

 
Prin adresa nr.6740/08.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.11817/10.11.2021, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat transformarea postului 
vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL (poziția nr.26  în statul 
de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare), în post de asistent 
medical, grad debutant, nivel studii PL. 

     Transformarea postului sus-menționat a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Director al 

     Nr. 12072/17.11.2021 
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Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/08.11.2021. 
În aceeași adresă Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a menționat că se încadrează 

în cheltuielile de personal aprobate în bugetul pentru anul 2021 și a anexat Hotărârea  Comitetului 
Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/08.11.2021. 

Potrivit Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/28.05.2021, 
începând cu data de 02.06.2021, a fost aprobat transferul la cerere al doamnei Dumitrescu Alina 
Gabriela, asistent medical, specialitatea medicină generală (poziția nr.26  în statul de funcții al 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare) la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, postul devenind vacant. 
 

III. CADRUL LEGAL PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE 
PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 

 
Conform prevederilor  art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale, prin 
structura cu atribuții specifice în domeniu, are următoarele competențe:   
   a) aprobă ştatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de 
personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;   
   b) aprobă modificarea ştatelor de funcții aprobate;   
   c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;   
   d) înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile 
managerului unității privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, 
schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost 
transferat, pentru aprobarea acestora.  
 
 

IV.PROPUNERI FINALE 

Având în vedere: 

− adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr. 6740/08.11.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.11817/10.11.2021; 

− Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/28.05.2021  
referitoare la: transferul la cerere al doamnei DUMITRESCU ALINA GABRIELA – asistent 
medical, specialitatea medicină generală în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci, la Spitalul de Urgență Slatina; 

− Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.21/08.11.2021; 

− Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei 
și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările și 
completările ulterioare; 

− prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate 
de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
„SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”), Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi 
de asistenţă medico-socială), pct.2, lit.a) lit.a.4 poz.nr.25 la Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 
 
 



 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii 

PL de la Secția Psihiatrie I (poziția nr.26  în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările 
și completările ulterioare) în post de asistent medical, specialitatea medicină generală, grad 
debutant, nivel studii PL; 

➢ modificarea, în mod corespunzător, a statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.205/21.12.2017, 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.12076/17.11.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
 
 

 
 
I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU 

GRECI 
 
 

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci este o unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate 

juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. 

În prezent Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci funcționează conform organigramei și statul de 
funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel cum au fost modificate și înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele 
nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.168/26.11.2020, la nivelul a 192 posturi,  după cum 
urmează:   

 - personal de conducere (Comitet director)                          -       3   posturi;  
 - personal medico – sanitar                                                  -   143   posturi;  
 - personal tehnic, economic, informatică, administrativ        -     15   posturi;  
 - biroul management al calității serviciilor medicale             -       4   posturi; 
 - personal de întreținere și de deservire                               -     27   posturi.  
   TOTAL                                                                                    192  posturi 

Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a fost 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.59/26.03.2020, a fost modificat, completat și înlocuit cu 
Regulamentul de organizare și funcționare înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr.35/25.02.2021. 

Personalul din cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu – Greci este încadrat pe posturi aferente 
personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se fac cu respectarea 
prevederilor Legii–cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 

II. PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST VACANT ÎN STATUL DE FUNCȚII AL 
SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 

 
 

Prin adresa nr.6740/08.11.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11817/10.11.2021, 
Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a solicitat transformarea postului vacant de asistent medical, 
specialitatea medicină generală, nivel studii PL (poziția nr.26  în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și 
completările ulterioare), în post de asistent medical, grad debutant, nivel studii PL. 

     Transformarea postului sus-menționat a fost aprobată prin Hotărârea Comitetului Director al 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/08.11.2021. 

În aceeași adresă Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a menționat că se încadrează în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetul pentru anul 2021 și a anexat Hotărârea  Comitetului Director al 
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Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/08.11.2021. 
Potrivit Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/28.05.2021, începând 

cu data de 02.06.2021, a fost aprobat transferul la cerere al doamnei Dumitrescu Alina Gabriela, asistent 
medical, specialitatea medicină generală (poziția nr.26  în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și 
completările ulterioare) la Spitalul Județean de Urgență Slatina, postul devenind vacant. 
 

III. CADRUL LEGAL PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI DE 
PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI 

 

Conform prevederilor  art.15 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu 
modificările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuții specifice în 
domeniu, are următoarele competențe:   
   a) aprobă ştatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal 
şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;   
   b) aprobă modificarea ştatelor de funcții aprobate;   
   c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;   
   d) înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității 
privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 
denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea 
acestora.  
 

IV.PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

− adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr. 6740/08.11.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.11817/10.11.2021; 

− Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/28.05.2021  referitoare la: 
transferul la cerere al doamnei DUMITRESCU ALINA GABRIELA – asistent medical, specialitatea 
medicină generală în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la Spitalul de Urgență 
Slatina; 

− Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.21/08.11.2021; 

− Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a 
statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările și completările 
ulterioare; 

− prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

− prevederile art.1, art.2 lit.a) şi f) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

− prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”), Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-
socială), pct.2, lit.a) lit.a.4 poz.nr.25 la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
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prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ transformarea postului vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL de la 
Secția Psihiatrie I (poziția nr.26  în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare) în 
post de asistent medical, specialitatea medicină generală, grad debutant, nivel studii PL; 

➢ modificarea, în mod corespunzător, a statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.205/21.12.2017, 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 
 
 
 

 
                     


