
                                                                                                                                                                                                                  

 
HOTĂRÂRE 

                                                                 
 

pentru  completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru  Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.127/28.08.2014 
 

Având în vedere:  
 

➢ referatul de aprobare nr.10474/18.09.2019 la proiectul de hotărâre nr.10475/18.09.2019; 
➢ raportul nr.10478/18.09.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare; 
➢ raportul nr.10772/24.09.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 

științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 
➢ raportul nr.10829/25.09.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
➢ raportul nr.10822/25.09.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
➢ adresa nr.26575/05.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8713/05.08.2019 prin care Instituția Prefectului – Județul Olt a înaintat adresa 
Avocatului Poporului nr.12016/18.07.2019 privind necesitatea armonizării Regulamentelor 
de Organizare și Funcționare ale spitalelor de psihiatrie aflate în subordinea consiliilor 
județene cu Normele și recomandarea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii; 

➢ adresa nr.4808/06.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10010/10.09.2019, prin care Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicită 
completarea art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.127/28.08.2014; 

➢ Hotârârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.19/12.08.2019; 

➢ prevederile art.14 pct.4 din Regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul 
de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la aprobare organigramă, stat de funcţii şi 
Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
 

 În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) 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, completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

 



   Art.I. La art.72 din Regulamentul  de Organizare și Funcționare pentru Spitalul de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.127/28.08.2014, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 46 care va avea 
următorul cuprins:  
 
,,46. Pe durata internării la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, pacienţilor le sunt 
asigurate mai multe tipuri de ținute vestimentare, după cum urmează: 
- Ținuta vestimentară pentru sezonul cald, compusă din compleu – bluză și pantaloni trei 

sferturi, de culoare diferită, în funcţie de secţie și sex, pentru a ușura identificarea 

pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară pentru sezonul rece - trening de culoare diferită, în funcţie de secţie și 

sex, pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea 

neautorizată a unităţii, incendiu etc.); 

- Ținuta vestimentară de noapte – pijama de culoare diferita în funcţie de secţie și sex, 

pentru a ușura identificarea pacienţilor aflaţi în situaţii deosebite (părăsirea neautorizată a 

unităţii, incendiu etc.); 

- Pacienții în vârstă folosesc ținutele vestimentare proprii, iar iarna beneficiază de halate.” 

 
 Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi  Managementul  

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Spitalului de 
Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 
        

PREŞEDINTE,  
             Marius OPRESCU 

 
 
 
 

                           
       Contrasemnează, 

                                                                                Secretar al judeţului, 
                                                                                                 Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi ,,pentruʺ. 


