
  
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la:  transformare posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci 

 

Având în vedere: 
-    expunerea de motive nr.8110/16.08.2017 cu privire la proiectul de hotărâre    

nr.8111/16.08.2017; 
-    Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

nr.8112/16.08.2017; 
- Raportul nr.8338/23.08.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.8288/22.08.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- Raportul nr.8347/23.08.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.4228/08.08.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.7980/09.08.2017; 
- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

nr.22/31.07.2017; 
-     prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.92/ 

02.08.2017 referitoare la: acordarea salariului de bază corespunzător gradației 4, domnului 

Enache Ilie Iulian, în baza procesului verbal de promovare din funcția de - asistent medical  în  

funcția de – asistent medical principal la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.93/02.08.2017 referitoare la: promovarea doamnei Voicu Rodica, de la gradul profesional 
de - referent IA cu studii M la gradul de - economist II cu studii S în cadrul Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci și stabilirea salariului corespunzător; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.90/02.08.2017 referitoare la: promovarea domnului Vidroi Ion, muncitor calificat în meseria 
de – zidar în cadru Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, de la treapta II muncitor 
calificat – zidar, la treapta I muncitor calificat – zidar și stabilirea salariului corespunzător;       

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la aprobarea 
transferului managementului asistenței medicale al unor unități sanitare publice de la Direcția 
de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 încheiat între Direcția de Sănătate 
Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017 cu privire la aprobarea 
structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie 
Cronici Schitu Greci;  

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea 
nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile 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 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin (2)-(5) și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, Cap I, pct.2 lit.a), subpct.a.4. și cap II 
art.10 alin.(1) din Anexa nr. II, Cap. II lit. B (Alte unităţi bugetare de subordonare centrală 
şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, 
investiţii) lit.b) și Cap. II, lit. C (Alte funcţii comune din sectorul bugetar) lit.b) din Anexa 
nr.VIII la Legea-cadru,  

 
 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 
coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.08.2017, se aprobă transformarea următoarelor 
posturi, ca urmare a promovării în grade sau trepte imediat superioare: 

➢ asistent medical, nivel studii PL, din cadrul Secției I Psihiatrie (poziția nr.18 în 

Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017), în post de asistent medical principal, 

nivel studii PL; 

➢ referent, gradul profesional IA, nivel studii M din cadrul Compartimentului 

R.U.N.O.S (poziția nr.152 în Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 

Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017) în post de 

economist, gradul II, nivel studii S. 

➢ muncitor calificat, treaptă II, nivel studii G din cadrul Personalului de întreținere 

și Deservire – Muncitori întreținere clădiri, instalații de apă, stație de epurare, 

lumină, încălzire, spații verzi și frizer (poziția nr.179 în Statul de funcții al Spitalului 

de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.90/29.06.2017), în post de muncitor calificat, treaptă I, nivel studii G. 

Art.2. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în Anexa 

nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.90/29.06.2017 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 Managementului 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 și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” 


