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HOT RÂREăăă
cu privire la: transformarea unor posturi înăăstatulăădeăfuncții
al Spitalului Județeană de Urgenț Slatina

Avândăînăvedere:ă
➢ expunerea de motive nr.4176/17.04.2018 cu privire la Proiectul deă hot râre
nr. 4177/17.04.2018;
➢ raportul nr.4178/17.04.2018 al Serviciului Resurse Umane i Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
➢ raportul nr.4474/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului i Relații cu Cetățenii;
➢ raportul nr. 4525/25.04.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive
i de Agrement;
➢ raportul nr.4517/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățâmânt, Activitate tiințifică;
➢ adresele Spitaluluiă Jude eană deă Urgen ă Slatinaă nr.8134/22.03.2018ă șiă
nr.9037/30.03.2018, înregistrateă laă Consiliulă Jude eană Oltă subă nr.3631/29.03.2018ă șiă
nr.3673/30.03.2018;
➢ prevederile Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.18/23.02.2017ă cu privire la aprobarea
organigramei i a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările i completările ulterioare;
➢ prevederileă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, modificarea organigramei i a statului de funcții pentru Spitalul
Județean de Urgență Slatina;
➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.105/26.02.2018 referitor la
promovarea în funcția de medic primar a d-nei dr. erban Florentina, medic specialist,
specialitatea medicină de laborator la Laborator analize medicale;
➢ Hot râreaă Comitetuluiă Directoră ală Spitaluluiă Jude eană deă Urgen ă Slatina
nr.13/26.03.2018;
➢ prevederileăart.180ăalin.(1)ălităa)ășiăb)ădinăLegeaănr.95/2006ăprivindăreformaăînădomeniulă
s n t ii,republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
➢ prevederileă art.15ă lit.a)ă şiă b)ă dină Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă Ordonan eiă ă deă
Urgen ăaăGuvernuluiănr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.947/2009;
➢ prevederileă art.1,ă pct.3ă lit.a)ă dină Ordinulă Ministruluiă S n t ii Publice nr.921/2006
pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

➢ prevederileăart.1,ăart.2ălit.a)ăşiăf)ăşi art. 41 alin. (1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ prevederileăpct.2ă(„Salariiădeăbaz ăpentruăpersonalulădeăspecialitateămedico-sanitarăşiă
auxiliarăsanitarădinăunit iăsanitareăşiăunit iădeăasisten ămedico-social ’’)ădinăanexaă
nr. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările i completările ulterioare;
➢ prevederileă art.1,ă art.3,ă art.4ă alin.(2)ă dină Ordinuluiă Ministruluiă S n t iiă nr.1470/2011ă
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte
profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar i
prevederile punctului I din Anexa la Ordinulă Ministruluiă S n t iiă nr.1470/2011,ă
modificat i completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017 ;
Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ăliteraăd), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat
cu prevederile art.45 alin.(1) șiăart.115ăalin.(1)ălit.c) dinăLegeaăadministra ieiăpubliceălocaleă
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIULăJUDE EANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre:
Art.1 Începândă cuă dataă deă 01.03.2018, seă aprob ă transformarea, ca urmare a
promov rii, aă postuluiă deă medică specialist,ă specialitateaă medicin ă deă laborator,ă deă laă
Laboratoră analizeă medicaleă (pozițiaă nr.1748ă înă Statulă deă funcțiiă ală Spitaluluiă Județeană deă
Urgenț ă Slatina,ă aprobată prină Hot râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.18/23.02.2017, cu
modific rileă șiă complet rileă ulterioare),ă înă postă deă medică primar,ă specialitateaă medicin ă deă
laborator.
Art.2 Începândă cuă dataă deă 01.05.2018,ă seă aprob ă transformarea postului vacant de
psiholog practicant, specialitatea psihologie, nivel studii S, deălaăCentrulădeăS n tateăMintal ă
(pozițiaă nr.1917ă înă Statulă deă funcțiiă ală Spitaluluiă Județeană deă Urgenț ă Slatina,ă aprobată prină
Hot râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.18/23.02.2017, cuă modific rileă șiă complet rileă
ulterioare),ăînăpostădeăpsihologăstagiar,ăspecialitateaăpsihologie, nivel studii S.
Art.3 Statulădeăfunc iiăalăSpitaluluiăJude eanădeăUrgen ăSlatinaăaprobatăprinăHot râreaă
Consiliuluiă Județeană Oltă nr.18/23.02.2017ă cuă modific rileă șiă complet rileă ulterioare, se
modific ăînămodăcorespunz tor cu prevederile art.1 șiăart.2ă din prezentaăhot râre.
Art.4 Prezentaă hot râre seă comunic Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt i Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
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