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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la completarea structurii organizatorice a Spitalului
Județean de Urgență Slatina
Proiectul de hotărâre cu privire la completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean
de Urgență Slatina, a fost întocmit în conformitate cu:
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.25493/27.08.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9504/27.08.2019;
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina
nr.9/10.04.2019;
➢ Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.7815/21.08.2019 transmis
Spitalului Județean de Urgență Slatina;
➢ adresa Consiliului Județean Olt nr.9848/04.09.2019 prin care a solicitat Ministerului
Sănătății avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Slatina;
➢ Avizul Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Sanitare- transmis prin
adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub
nr.12317/31.10.2019;
➢ prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență
Slatina, cu modificările ulterioare;
➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, modifică și înlocuită cu anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.201/29.11.2018;
➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare;

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este o unitate sanitară de utilitate publică, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Olt.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea numărului de
posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu
modificările ulterioare, începând cu data de 01.08.2019, au fost aprobate numărul de posturi,
organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina la nivelul a 2385 posturi,
conform anexelor nr.1 și nr.2 la hotărâre, după cum urmează :

- personal de conducere(comitet director)
- personal medico – sanitar
- personal tehnic, economic, informatică,
şi administrativ
- personal de întreținere și de deservire
TOTAL

4 posturi;
- 2162 posturi;
78 posturi;
- 141 posturi
- 2.385 posturi

I. CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA
STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI PUBLIC
Potrivit prevederilor art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele
atribuţii: (…..) b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice
din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice.
De asemenea, potrivit prevederilor art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare, autoritatea administraţiei
publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: (….) d)
înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii 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.
Conform prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice
din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă
prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu
avizul Ministerului Sănătăţii.
Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii de
personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d)
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii,
în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară
proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile
prevăzute la art. 172.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând cu
data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina.
Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului
Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018.
Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este
următoarea:

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Nr.
crt.

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL

Număr paturi
pe
compartimente

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:

I.1
I.1.1

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE

Număr de
paturi
pe secții
75

10

I.2

SECȚIA GASTROENTEROLOGIE

25

I.3

SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE, din care:

25

I.3.1.

COMPARTIMENT ENDOCRINOLIGIE

5

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ, din care:

I.4
I.4.1.

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

45
5

SECȚIA CARDIOLOGIE, din care:

I.5

I.6

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
CORONARIENI
SECȚIA RECUPERARE,MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEOLOGIE

I.7

SECȚIA NEUROLOGIE, din care:

I.5.1.

80
8
50
60

I.7.1.

COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ

5

I.7.2.

COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ

15

I.8

COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICĂ

5

I.9

SECȚIA CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ

25

I.10

SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

35

I.11

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

70

I.12

COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ,
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ, din care:

20

I.12.1
I.13

- pentru arși
SECȚIA UROLOGIE

I.14

SECȚIA OFTALMOLOGIE, din care:

I.14.1
I.15

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE COPII

10
25
25
2

SECȚIA O.R.L., din care:

35

I.15.1

COMPARTIMENT O.R.L. COPII

5

I.15.2

COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILOFACIALĂ

10

I.16
I.16.1
I.17
I.17.1
I.18
I.18.1
I.18.2

SECȚIA A.T.I., din care:
A.T.I. OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE

38
8

SECȚIA NEFROLOGIE, din care:
COMPARTIMENT DIALIZĂ PERITONEALĂ

29
4

SECȚIA NEONATOLOGIE , din care:

40

COMPARTIMENT PREMATURI

10

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ

10

I.19

SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE I

50

I.20

SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE II

50

I.21

SECȚIA PEDIATRIE, din care:

60

I.21.1
I.22
I.22.2

TERAPIE ACUTĂ

10

SECȚIA BOLI INFECȚIOASE, din care:
TERAPIE ACUTĂ

50
6

I.22.3
I.23

COMPARTIMENT HIV/SIDA

6

SECȚIA PSIHIATRIE

I.23.1

75

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI

10

I.24

COMPARTIMENT NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ

15

I.25

COMPARTIMENT DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE
COPII

15

I.26

COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE

14

I.27

COMPARTIMENT BOLI CRONICE

22

I.28

CENTRUL DE HEMODIALIZĂ

I.29

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU)

I.29.1

9 aparate

CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ
SCORNICEȘTI

I.30

SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:

84

I.30.1

COMPARTIMENT TBC

40

I.30.2

COMPARTIMENT TBC - MDR

5

I.31

CAMERA DE GARDĂ
TOTAL

I.32

SPITALIZARE DE ZI, din care:
2 paturi la parterul clădirii Scornicești
Nota : spitalul are aprobate 1161 de paturi, din care 8 paturi închise temporar

I.33

FARMACIA

I.34

STERILIZARE

I.35

BLOC OPERATOR (central)

I.36
I.37

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ
SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE AL
BOLNAVILOR

I.38

LABORATOR ANALIZE MEDICALE cu punct de lucru la
SCORNICEȘTI

I.39

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
cu punct de lucru la SCORNICEȘTI

I.39.1

COMPARTIMENT COMPUTER TOMOGRAF

I.40

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEOLOGIE ( bază de tratament)

I.41

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

I.41.1

COMPARTIMENT CITOLOGIE

I.41.2

COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

I.41.3

PROSECTURĂ

I.41.4

CAMERA FRIGORIFICĂ SCORNICEȘTI

I.43

CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ ( CSM)
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE cu punct de
lucru la SCORNICEȘTI

I.44

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICĂ SCORNICEȘTI

I.45

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ

I.46

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE
ASISTENȚEI MEDICALE

I.47

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE I

I.48

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE II

I.42

1142
13

I.49

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

I.50

CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

I.51

I.52

CABINET BOLI INFECȚIOASE
CABINET JUDEȚEAN DE DERMATOVENEROLOGIE
( DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR CU TRANSMITERE
SEXUALĂ )

I.53

CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

I.54

CABINET MEDICINA MUNCII

I.55

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ȘI DRG

I.56

DISPENSAR TBC

I.57

DISPENSAR TBC SCORNICEȘTI

I.58

DISPENSAR TBC DRĂGĂNEȘTI -OLT
II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU
CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:
A. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
SLATINA

II.A.1

MEDICINĂ INTERNĂ

II.A.2

CARDIOLOGIE

II.A.3

O.R.L.

II.A.4

OFTALMOLOGIE

II.A.5

CHIRURGIE GENERALĂ

II.A.6

OBSTERICĂ -GINECOLOGIE

II.A.7

NEUROLOGIE

II.A.8

ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

II.A.9

DERMATOVENEROLOGIE

II.A.10

NEFROLOGIE

II.A.11

ENDOCRINOLOGIE

II.A.12

UROLOGIE

II.A.13

IMUNOLOGIE CLINICĂ ȘI ALERGOLOGIE

II.A.14

PSIHIATRIE

II.A.15

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

II.A.16

CHIRURGIE TORACICĂ

II.A.17

CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE
RECONSTRUCTIVĂ

II.A.18

GASTROENTEROLOGIE

II.A.19

GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

II.A.20

PNEUMOLOGIE

II.A.21

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO -FACIALĂ

II.A.22

HEMATOLOGIE

II.A.23

CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ

II.A.24

PEDIATRIE

II.A.25

DERMATOVENEROLOGIE- COPII

II.A.26

NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ

II.A.27

GENETICĂ MEDICALĂ

II.A.28

REUMATOLOGIE

II.A.29

ORTOPTICĂ

II.A.30

AUDIOLOGIE

II.A.31

LOGOPEDIE

II.A.32

PSIHOLOGIE

II.A.33

SĂLI DE TRATAMENTE

II.A.34

REGISTRATURĂ MEDICALĂ
B. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
SCORNICEȘTI

II.B.1

MEDICINĂ INTERNĂ

II.B.2

OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE

II.B.3

DERMATOVENEROLOGIE

II.B.4

PEDIATRIE

II.B.5

PNEUMOLOGIE

II.B.6

CARDIOLOGIE
APARAT FUNCȚIONAL

La nivelul spitalului funcționează Centrul Judetean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli
Metabolice.
Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat.

III. PROPUNERILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA PRIVIND
MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ACTUALE
Prin adresa nr.25493/27.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9504/27.08.2019, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat modificarea structurii
organizatorice actuale.
III.1. Descrierea Spitalului de Urgență Slatina
Structura de bază a spitalului
Spitalul Județean de Urgență Slatina funcționează în 7 corpuri principale și 20 corpuri
independente, are o capacitate actuală de 1153 paturi pentru bolnavi în spitalizare continuă și 13
paturi în spitalizare de zi grupate în sistem pavilionar astfel :
− Pavilion central, construit în anul 1970, P+5, în care funcţionează majoritatea secţiilor,
compartimentelor, laboratoarelor, serviciilor cuprinse în structura organizatorică a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina, după cum urmează: secţia cardiologie, secţia oftalmologie,
secţia O.R.L., secţia neurologie, secţia ortopedie şi traumatologie, secţia recuperare
medicina fizica şi balneologie, secţia chirurgie generală, compartiment chirurgie toracica,
secţia chirurgie şi ortopedie infantila, compartiment chirurgie plastică si microchirurgie
reconstructivă, sectia urologie, secţia A.T.I., bloc operator (central), serviciul de sterilizare
(central), laborator radiologie şi imagistică medicală, laborator analize medicale, laborator
explorări funcţionale, Unitatea de Primire Urgenţe, Unitatea de Transfuzii Sanguine,
serviciul de primire şi externare al bolnavilor, serviciul de anatomie patologică, şi
compartimentele funcţionale;
− Pavilion situat la aproximativ 10 m de pavilionul central, bloc P+5, construit în anul
1976, în care funcţionează secţiile: oncologie medicală, medicină internă – compartiment
hematologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – compartiment
endocrinologie, nefrologie si parterul cladirii care este ocupat in prezent de Directia de
Sanatate Publica Olt;
− Pavilion P+1 situat la aproximativ 15 m de pavilionul central, construit în anul 1940, în
care funcţionează Secţia boli infecţioase;
− Pavilion materno-infantil alcătuit din patru corpuri de clădire lipite între ele, cu
regimuri de înălţime diferite, construit în anul 1987, în care funcţionează la parter Centrul
de hemodializă si Cabinetul de planificare familiala, la parter şi et. I - Ambulatoriu integrat
spitalului, iar la etajele superioare serviciul sterilizare (materno), secţiile obstetricăginecologie I + II, neonatologie, pediatrie, compartiment recuperare neuromotorie copii si
compartiment neuropsihiatrie infantilă.

Pavilionul materno-infantil este situat lângă pavilionul central şi este unit cu acesta printr-o
pasarelă la nivelul etajului I.
Cele patru pavilioane, enumerate mai sus, funcţionează în aceeaşi incintă în str. Crişan
nr.5.
− Pavilion secţii exterioare (psihiatrie, dermatovenerologie, boli cronice, centrul de
sănătate mintală), construit în anul 1978, P+3, situat la aproximativ 2,5 km de pavilioanele
grupate în incinta spitalului.
În afara locaţiilor în care se află structurile Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,
enumerate mai sus, câteva unităţi existente în structura organizatorică a spitalului funcţionează
astfel:
− Dispensarul TBC Slatina şi Serviciul Judeţean de Medicină Legală funcţionează într-o
clădire P+2, construită în anul 1970, fosta policlinică a Spitalului Judeţean Slatina până în
anul 1987, situată la aproximativ 2 km de incinta spitalului în cadrul căreia funcţionează şi
alte structuri subordonate Direcţiei de Sănătate Publică Olt;
− În locaţia Scorniceşti, în clădirea construită în anul 1997 în sistem monobloc P+3 cu 3
corpuri comunicante situată la aproximativ 25 km de Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, funcţionează următoarele structuri: secţia pneumologie, cabinet de ambulatoriu
pneumologie, cabinet de ambulatoriu pediatrie, cabinet de ambulatoriu dermatovenerologie,
Dispensarul TBC Scorniceşti, Punctul de lucru al Laboratorului de radiologie şi imagistică
medicală, Camera de internare şi externare a bolnavilor, Punctul de lucru al laboratorului de
analize medicale, Punctul de lucru al Laboratorului de explorări funcţionale;
− În locaţia Drăgăneşti-Olt, situată la aproximativ 35 km de Slatina, funcţionează
Dispensarul TBC Drăgăneşti Olt.
- În locaţia Drăgăneşti-Olt, situată la aproximativ 35 km de Slatina, a fost renovat
Ambulatoriul de specialitate , str. Căpitan Drăgănescu, nr.3
III.2. Propunerile Spitalului Județean de Urgență privind modificarea structurii
organizatorice
Prin adresa nr.25493/27.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9504/27.08.2019, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat următoarele modificări
privind structura organizatorică actuală:
Strategia Naţională de Sănătate Publică îşi propune să stabilească şi să contureze
mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din
România şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor
măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice spre cele
adecvate noilor concepţii şi abordări de la nivel internaţional.
Pentru îmbunătățirea și eficientizarea actului medical Spitalul Județean de Urgență Slatina
și-a propus reorganizarea și redimensionarea unor secții și compartimente în vederea optimizării
gamei și numărului de servicii medicale ce pot fi acordate populatiei judetului Olt .
Având în vedere :
- intrarea, începând cu data de 11.12.2015, în administrarea Spitalului Județean de Urgență
Slatina a imobilului Policlinica, din strada Căpitan Drăgănescu, nr. 3, apartinând domeniului public
al orasului Drăgănesti – Olt, judetul Olt (conform protocolului 13766/11.12.2015, încheiat între
Consiliu Județean Olt și Spitalul Județean de Urgență),
- renovarea completă a imobilului Policlinica din strada Căpitan Drăgănescu, nr. 3.
- evaluarea necesarului de servicii de sănătate a pacientilor din zona Drăgănesti Olt, zona
defavorizată cu populație săracă și cu acces limitat la serviciile de sănătate.
Spitalul Județean de Urgență Slatina solicită aprobarea modificării structurii Spitalului
Județean de Urgență Slatina prin înființarea de noi cabinete de ambulatoriu în imobilul nou
renovat Policlinica din str. Căpitan Drăgănescu nr.3.
In acest sens, s-au propus următoarele:
1) La etajul I:
- înființarea unui punct de recoltare analize;
- înființarea unui Cabinet de Diabet Zaharat;
- înființarea unui Cabinet de Neurologie;
- înființarea unui Cabinet de Pediatrie;
- înființarea unui Cabinet de Medicină Internă

Spatiul din Policlinica Draganesti-Olt str. Capitan Draganescu , nr. 3.
Spațiul de la parterul clădirii este rezervat Dispensarului TBC și este complet izolat de restul
Policlinicii, având intrare separaă. Camerele sunt spatioase și permit desfășurarea de activități
medicale.
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Adresabilitatea
Policlinica Drăgănesti-Olt va deservi orasul Drăgănesti-Olt precum și comunele învecinate.
În orasul Drăgănesti-Olt nu există altă unitate sanitară. Prin înființarea Policlinicii din
Drăgănesti-Olt intenționăm să venim în sprijinul comunitătii locale și satele învecinate prin servicii
medicale de Neurologie, Diabet Zaharat, Medicină Internă și Pediatrie.
Precizăm că mare parte din pacienții care se vor adresa Policlinicii Drăgănesti-OLT (aprox. 65
%) provin din zone rurale, defavorizate, cu populație îmbătrânită care nu sunt acoperite de asistență
medicală specializată.
Cele mai apropiate centre unde se pot adresa pacienții sunt: Spitalul Municipal Caracal (aprox.
25 Km), Spitalul Județean de Urgență Slatina (aprox. 35 km ), Secțtia de Pneumologie Scornicești
(aprox. 60 km).
Dotarile existente
1) Aparat Roentgen ,, Emerix Rad’’ pentru radiografii pulmonare compus din :
- masa comandă;
- masa orizontală;
- masa verticală;
- fișet sigurantă;
2) Masina developare automată ,, Optomax’’ și casete de developare
3) Negatoscop;
Fiecare cabinet este dotat cu birou, calculator și imprimantă, cântar, canapea pentru consultații,
fișet documente pacienți, negatoscop.
Fiecare sala de tratamente va fi dotată cu dulap de medicamente, aparat urgență, canapea
consultații, masa mobilă pentru tratament, lampa ultraviolete. Toate spatiile de consultații și
tratament sunt conectate la reteaua de apa curentă, caldă si rece (centrala proprie), există dotare cu
recipienți de săpun lichid, dezinfectanți pentru tegumente, prosoape de hârtie. Condițiile de
microclimat sunt asigurate prin ventilație naturală, iar în sezonul cald se vor instala aparate AC.
Deșeurile rezultate din activitatea medicală se vor colecta la locul producerii se vor depozita
temporar în spatiul cu destinație stabilită și se vor prelua de către firma cu care unitatea noastră este
sub contract în program alternativ o zi da, una nu.
Punctul de recoltare va fi dotat cu :
- scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susținerea antebratului;
- dulap pentru instrumentar steril;
- măsuță pentru pregătirea prelevării de probe;
- măsuță pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate;
- frigider cu congelator;
- frigider portabil de uz medical;
- mijloc de transport auto individualizat și care va fi utilizat numai pentru această activitate.
Personalul de specialitate medico-sanitar
Prin rotație, medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina care sunt incluși în contractul de
furnizare servicii de ambulatoriu cu CAS Olt vor asigura consultațiile în specialitățile mai sus
menționate. Stabilirea programului de funcționare se va face de către Directorul Medical.

Personalul mediu și auxiliar va fi angajat special pentru aceasta locație :
- 6 asistenți medicină generală ;
- 2 asistenti laborator ;
- 2 îngrijitor curățenie;
Pe lângă posturile cu personal medico-sanitar pe această locație vor mai fi angajați:
- 2 registratori medicali
- 1 responsabil administrativ – însărcinat cu activitatea de mentenanță tehnică și mici
reparații la nivelul clădirii.
Propunerile privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență
Slatina au fost aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr.9/10.04.2019.
Având în vedere cele expuse mai sus, și în temeiul prevederilor art.172 alin.(7) din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare, prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările si completările ulterioare și
art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții compețene exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat
Consiliului Județean Olt aprobarea pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Județean de Urgență Slatina, după cum urmează:
Înființarea, în cadrul policlinicii din orașul Drăgănești –Olt, str. Căpitan
Drăgănescu, nr.3, a următoarelor:
- 1 Cabinet de diabet zaharat;
- 1 Cabinet de neurologie;
- 1 Cabinet de pediatrie;
- 1 Cabinet de medicină internă;
- 1 Punct de recoltare analize.
IV. AVIZUL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
PRIVIND MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Prin adresa nr.7815/21.08.2019 înaintată Spitalului Județean de Urgență Slatina,
Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt a înaintat Nota de fundamentare prin care a avizat
favorabil propunerile Spitalului Județean de Urgență Slatina privind înființarea a 4 noi
cabinete medicale în ambulatoriu și a unui punct de recoltare analize medicale în
policlinica din orașul Drăgănești –Olt, str.Căpitan Drăgănescu, nr.3.

V. AVIZUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
PRIVIND COMPLETAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Prin adresa nr.9848/04.09.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat Ministerului Sănătății
avizul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina,
potrivit solicitărilor prezentate mai sus.
Prin adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrată la Consiliul Județean
Olt sub nr.12317/31.10.2019, în baza prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Sănătății a transmis avizul pentru următoarele completări de structură
organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina:
1. Se completează structura spitalului cu un:

„Cabinet diabet zaharat, nutriíe și boli metabolice – funcționeză în Drăgănești –Olt, str.
Căpitan Drăgănescu nr.3”
2. Se completează structura ambulatoriului integrat al spitalului cu următoarele
structuri care vor funcționa îm localitatea Drăgănești –Olt, str. Căpitan Drăgănescu
nr.3:
„ Cabinete care funcționează în Drăgănești –Olt, str. Căpitan Drăgănescu nr.3:
− Neurologie
− Medicină internă
− Pediatrie
− Punct de recoltare probe biologice”
III.PROPUNERI
Având în vedere:
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.25493/27.08.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9504/27.08.2019;
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina
nr.9/10.04.2019;
➢ Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.7815/21.08.2019 transmis
Spitalului Județean de Urgență Slatina;
➢ adresa Consiliului Județean Olt nr.9848/04.09.2019 prin care a solicitat Ministerului
Sănătății avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Slatina;
➢ Avizul Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Sanitare- transmis prin
adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub
nr.12317/31.10.2019;
➢ prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență
Slatina, cu modificările ulterioare;
➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, modifică și înlocuită cu anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.201/29.11.2018;
➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare;
propunem:
➢ completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscrisă în
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost
modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, după cum urmează:
1. La punctul I.SECȚIA/COMPARTIMENTUL, după subpunctul 58 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 59 care va avea următorul conținut:
“
“
I.59

CABINET DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE –
DRĂGĂNEȘTI OLT

2. La pct. II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE,
după litera B se introduce litera C care va avea următorul conținut:
“

“
II.C.1
II.C.2
II.C.3
II.C.4

C. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN DRĂGĂNEȘTI -OLT
NEUROLOGIE
MEDICINĂ INTERNĂ
PEDIATRIE
PUNCT DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

+
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr. 13049/19.11.2019
Bd.A.I.Cuza Nr.14-SLATINA-Judeţul Olt-Cod 230025•Tel:0249/43.10.80• Fax: 024943.11.22

HOTĂRÂRE
- PROIECTcu privire la: completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Având în vedere:
Referatul
de
aprobare
nr.13048/19.11.2019
la
proiectul
de
hotărâre
nr.13049/19.11.2019;
adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.25493/27.08.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9504/27.08.2019;
Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina
nr.9/10.04.2019;
Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.7815/21.08.2019 transmis
Spitalului Județean de Urgență Slatina;
adresa Consiliului Județean Olt nr.9848/04.09.2019 prin care a solicitat Ministerului
Sănătății avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Slatina;
Avizul Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Sanitare- transmis prin
adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrat la Consiliul Județean Olt
sub nr.12317/31.10.2019;
prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de
Urgență Slatina, cu modificările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, modifică și înlocuită cu
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018;
prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății
Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare;

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 hotărâre:
Art.I Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscrisă în
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost modificată și
înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, se completeză astfel:
1. La punctul I.SECȚIA/COMPARTIMENTUL, după subpunctul 58 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 59 care va avea următorul conținut:
“
“
I.59

CABINET DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE –
DRĂGĂNEȘTI- OLT

2. La pct. II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:,
după litera B se introduce litera C care va avea următorul conținut:
“

“
II.C.1
II.C.2
II.C.3
II.C.4

C. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN DRĂGĂNEȘTI -OLT
NEUROLOGIE
MEDICINĂ INTERNĂ
PEDIATRIE
PUNCT DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE

Art.II Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina, 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

B.L./B.L.2ex.

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane şi
Managementul Unităților Sanitare
Nr.13055/19.11.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre
cu privire la completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina este o unitate sanitară de utilitate publică, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Olt.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea numărului de
posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, cu
modificările ulterioare, începând cu data de 01.08.2019, au fost aprobate numărul de posturi,
organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina la nivelul a 2385 posturi,
conform anexelor nr.1 și nr.2 la hotărâre, după cum urmează :
- personal de conducere(comitet director)
4 posturi;
- personal medico – sanitar
- 2162 posturi;
- personal tehnic, economic, informatică,
şi administrativ
78 posturi;
- personal de întreținere și de deservire
- 141 posturi
TOTAL
- 2.385 posturi

I. CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA
STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI PUBLIC
Potrivit prevederilor art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele
atribuţii: (…..) b) aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice
din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii Publice.
De asemenea, potrivit prevederilor art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și
competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare, autoritatea administraţiei
publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: (….) d)
înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii 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.
Conform prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății,republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică,
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru spitalele publice
din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se aprobă

1

prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu
avizul Ministerului Sănătăţii.
Conform prevederilor art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul politicii de
personal şi al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuţii: (….) d)
propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii,
în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară
proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile
prevăzute la art. 172.

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ
A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina a fost aprobată, începând cu
data de 01.01.2017, structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina.
Structura organizatorică a Spitalul Județean de Urgență Slatina înscrisă în anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului
Județean Olt nr.18/23.02.2017 și nr.175/26.10.2017, respectiv a fost modificată și înlocuită cu
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, care a fost ulterior modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018.
Structura organizatorică actuală a Spitalului Județean de Urgență Slatina este
următoarea:
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Nr.
crt.

I. SECȚIA /COMPARTIMENTUL

Număr paturi
pe
compartimente

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ, din care:

I.1
I.1.1

Număr de
paturi
pe secții
75

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE

10

I.2

SECȚIA GASTROENTEROLOGIE

25

I.3

SECȚIA DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE, din care:

25

I.3.1.

COMPARTIMENT ENDOCRINOLIGIE
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ, din care:

I.4
I.4.1.

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

45
5

SECȚIA CARDIOLOGIE, din care:

I.5

80

I.6

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
CORONARIENI
SECȚIA RECUPERARE,MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEOLOGIE

I.7

SECȚIA NEUROLOGIE, din care:

I.5.1.

I.7.1.
I.7.2.
I.8

5

8
50
60

COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ

5

COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ

15

COMPARTIMENT CHIRURGIE TORACICĂ

2

5

I.9

SECȚIA CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ

25

I.10

SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

35

I.11

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

70

I.12

COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ,
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ, din care:

20

I.12.1
I.13

- pentru arși
SECȚIA UROLOGIE

I.14

SECȚIA OFTALMOLOGIE, din care:

I.14.1
I.15

10
25
25

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE COPII

2

SECȚIA O.R.L., din care:

35

I.15.1

COMPARTIMENT O.R.L. COPII

5

I.15.2

COMPARTIMENT CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILOFACIALĂ

10

I.16
I.16.1
I.17
I.17.1
I.18
I.18.1
I.18.2

SECȚIA A.T.I., din care:

38

A.T.I. OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE

8

SECȚIA NEFROLOGIE, din care:

29

COMPARTIMENT DIALIZĂ PERITONEALĂ

4

SECȚIA NEONATOLOGIE , din care:

40

COMPARTIMENT PREMATURI

10

COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ

10

I.19

SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE I

50

I.20

SECȚIA OBSTETRICĂ –GINECOLOGIE II

50

I.21

SECȚIA PEDIATRIE, din care:

60

TERAPIE ACUTĂ

I.21.1
I.22

SECȚIA BOLI INFECȚIOASE, din care:

I.22.2
I.22.3
I.23

10
50

TERAPIE ACUTĂ

6

COMPARTIMENT HIV/SIDA

6

SECȚIA PSIHIATRIE

I.23.1

75

COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI

10

I.24

COMPARTIMENT NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ

15

I.25

COMPARTIMENT DE RECUPERARE NEURO-MOTORIE
COPII

15

I.26

COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE

14

I.27

COMPARTIMENT BOLI CRONICE

22

I.28

CENTRUL DE HEMODIALIZĂ

I.29

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE (UPU)

I.29.1

9 aparate

CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ
SCORNICEȘTI

I.30

SECȚIA PNEUMOLOGIE, din care:

84

I.30.1

COMPARTIMENT TBC

40

I.30.2

COMPARTIMENT TBC - MDR

5

I.31

CAMERA DE GARDĂ
TOTAL

1142

3

I.32

SPITALIZARE DE ZI, din care:

13

2 paturi la parterul clădirii Scornicești
Nota : spitalul are aprobate 1161 de paturi, din care 8 paturi închise temporar
I.33

FARMACIA

I.34

STERILIZARE

I.35

BLOC OPERATOR (central)

I.36
I.37

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINĂ
SERVICIUL DE PRIMIRE ȘI EXTERNARE AL
BOLNAVILOR

I.38

LABORATOR ANALIZE MEDICALE cu punct de lucru la
SCORNICEȘTI

I.39

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
cu punct de lucru la SCORNICEȘTI

I.39.1

COMPARTIMENT COMPUTER TOMOGRAF

I.40

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEOLOGIE ( bază de tratament)

I.41

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

I.41.1

COMPARTIMENT CITOLOGIE

I.41.2

COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE

I.41.3

PROSECTURĂ

I.41.4

CAMERA FRIGORIFICĂ SCORNICEȘTI

I.43

CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ ( CSM)
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE cu punct de
lucru la SCORNICEȘTI

I.44

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICĂ SCORNICEȘTI

I.45

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ

I.46

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE
ASISTENȚEI MEDICALE

I.47

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE I

I.48

CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE II

I.49

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

I.50

CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ

I.51

I.52

CABINET BOLI INFECȚIOASE
CABINET JUDEȚEAN DE DERMATOVENEROLOGIE
( DE EPIDEMIOLOGIE A BOLILOR CU TRANSMITERE
SEXUALĂ )

I.53

CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

I.54

CABINET MEDICINA MUNCII

I.55

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ȘI DRG

I.56

DISPENSAR TBC

I.57

DISPENSAR TBC SCORNICEȘTI

I.58

DISPENSAR TBC DRĂGĂNEȘTI -OLT

I.42

II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU
CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:
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A. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
SLATINA
II.A.1

MEDICINĂ INTERNĂ

II.A.2

CARDIOLOGIE

II.A.3

O.R.L.

II.A.4

OFTALMOLOGIE

II.A.5

CHIRURGIE GENERALĂ

II.A.6

OBSTERICĂ -GINECOLOGIE

II.A.7

NEUROLOGIE

II.A.8

ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

II.A.9

DERMATOVENEROLOGIE

II.A.10

NEFROLOGIE

II.A.11

ENDOCRINOLOGIE

II.A.12

UROLOGIE

II.A.13

IMUNOLOGIE CLINICĂ ȘI ALERGOLOGIE

II.A.14

PSIHIATRIE

II.A.15

RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

II.A.16

CHIRURGIE TORACICĂ

II.A.17

CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE
RECONSTRUCTIVĂ

II.A.18

GASTROENTEROLOGIE

II.A.19

GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE

II.A.20

PNEUMOLOGIE

II.A.21

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO -FACIALĂ

II.A.22

HEMATOLOGIE

II.A.23

CHIRURGIE ȘI ORTOPEDIE INFANTILĂ

II.A.24

PEDIATRIE

II.A.25

DERMATOVENEROLOGIE- COPII

II.A.26

NEUROPSIHIATRIE INFANTILĂ

II.A.27

GENETICĂ MEDICALĂ

II.A.28

REUMATOLOGIE

II.A.29

ORTOPTICĂ

II.A.30

AUDIOLOGIE

II.A.31

LOGOPEDIE

II.A.32

PSIHOLOGIE

II.A.33

SĂLI DE TRATAMENTE

II.A.34

REGISTRATURĂ MEDICALĂ
B. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN
SCORNICEȘTI

II.B.1

MEDICINĂ INTERNĂ

II.B.2

OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE

II.B.3

DERMATOVENEROLOGIE

II.B.4

PEDIATRIE

II.B.5

PNEUMOLOGIE
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II.B.6

CARDIOLOGIE
APARAT FUNCȚIONAL

La nivelul spitalului funcționează Centrul Judetean de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli
Metabolice.
Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat.

III. PROPUNERILE SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA PRIVIND
MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ACTUALE
Prin adresa nr.25493/27.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9504/27.08.2019, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat modificarea structurii
organizatorice actuale.
III.1. Descrierea Spitalului de Urgență Slatina
Structura de bază a spitalului
Spitalul Județean de Urgență Slatina funcționează în 7 corpuri principale și 20 corpuri
independente, are o capacitate actuală de 1153 paturi pentru bolnavi în spitalizare continuă și 13
paturi în spitalizare de zi grupate în sistem pavilionar astfel :
− Pavilion central, construit în anul 1970, P+5, în care funcţionează majoritatea secţiilor,
compartimentelor, laboratoarelor, serviciilor cuprinse în structura organizatorică a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina, după cum urmează: secţia cardiologie, secţia oftalmologie,
secţia O.R.L., secţia neurologie, secţia ortopedie şi traumatologie, secţia recuperare
medicina fizica şi balneologie, secţia chirurgie generală, compartiment chirurgie toracica,
secţia chirurgie şi ortopedie infantila, compartiment chirurgie plastică si microchirurgie
reconstructivă, sectia urologie, secţia A.T.I., bloc operator (central), serviciul de sterilizare
(central), laborator radiologie şi imagistică medicală, laborator analize medicale, laborator
explorări funcţionale, Unitatea de Primire Urgenţe, Unitatea de Transfuzii Sanguine, serviciul
de primire şi externare al bolnavilor, serviciul de anatomie patologică, şi compartimentele
funcţionale;
− Pavilion situat la aproximativ 10 m de pavilionul central, bloc P+5, construit în anul
1976, în care funcţionează secţiile: oncologie medicală, medicină internă – compartiment
hematologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – compartiment
endocrinologie, nefrologie si parterul cladirii care este ocupat in prezent de Directia de
Sanatate Publica Olt;
− Pavilion P+1 situat la aproximativ 15 m de pavilionul central, construit în anul 1940, în
care funcţionează Secţia boli infecţioase;
− Pavilion materno-infantil alcătuit din patru corpuri de clădire lipite între ele, cu
regimuri de înălţime diferite, construit în anul 1987, în care funcţionează la parter Centrul
de hemodializă si Cabinetul de planificare familiala, la parter şi et. I - Ambulatoriu integrat
spitalului, iar la etajele superioare serviciul sterilizare (materno), secţiile obstetricăginecologie I + II, neonatologie, pediatrie, compartiment recuperare neuromotorie copii si
compartiment neuropsihiatrie infantilă.
Pavilionul materno-infantil este situat lângă pavilionul central şi este unit cu acesta printr-o
pasarelă la nivelul etajului I.
Cele patru pavilioane, enumerate mai sus, funcţionează în aceeaşi incintă în str. Crişan nr.5.
− Pavilion secţii exterioare (psihiatrie, dermatovenerologie, boli cronice, centrul de
sănătate mintală), construit în anul 1978, P+3, situat la aproximativ 2,5 km de pavilioanele
grupate în incinta spitalului.
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În afara locaţiilor în care se află structurile Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, enumerate
mai sus, câteva unităţi existente în structura organizatorică a spitalului funcţionează astfel:
− Dispensarul TBC Slatina şi Serviciul Judeţean de Medicină Legală funcţionează într-o
clădire P+2, construită în anul 1970, fosta policlinică a Spitalului Judeţean Slatina până în
anul 1987, situată la aproximativ 2 km de incinta spitalului în cadrul căreia funcţionează şi alte
structuri subordonate Direcţiei de Sănătate Publică Olt;
− În locaţia Scorniceşti, în clădirea construită în anul 1997 în sistem monobloc P+3 cu 3
corpuri comunicante situată la aproximativ 25 km de Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, funcţionează următoarele structuri: secţia pneumologie, cabinet de ambulatoriu
pneumologie, cabinet de ambulatoriu pediatrie, cabinet de ambulatoriu dermatovenerologie,
Dispensarul TBC Scorniceşti, Punctul de lucru al Laboratorului de radiologie şi imagistică
medicală, Camera de internare şi externare a bolnavilor, Punctul de lucru al laboratorului de
analize medicale, Punctul de lucru al Laboratorului de explorări funcţionale;
− În locaţia Drăgăneşti-Olt, situată la aproximativ 35 km de Slatina, funcţionează
Dispensarul TBC Drăgăneşti Olt.
- În locaţia Drăgăneşti-Olt, situată la aproximativ 35 km de Slatina, a fost renovat
Ambulatoriul de specialitate , str. Căpitan Drăgănescu, nr.3
III.2. Propunerile Spitalului Județean de Urgență privind modificarea structurii
organizatorice
Prin adresa nr.25493/27.08.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9504/27.08.2019, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat următoarele modificări
privind structura organizatorică actuală:
Strategia Naţională de Sănătate Publică îşi propune să stabilească şi să contureze
mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România
şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care
vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice spre cele adecvate noilor
concepţii şi abordări de la nivel internaţional.
Pentru îmbunătățirea și eficientizarea actului medical Spitalul Județean de Urgență Slatina
și-a propus reorganizarea și redimensionarea unor secții și compartimente în vederea optimizării
gamei și numărului de servicii medicale ce pot fi acordate populatiei judetului Olt .
Având în vedere :
- intrarea, începând cu data de 11.12.2015, în administrarea Spitalului Județean de Urgență
Slatina a imobilului Policlinica, din strada Căpitan Drăgănescu, nr. 3, apartinând domeniului public al
orasului Drăgănesti – Olt, judetul Olt (conform protocolului 13766/11.12.2015, încheiat între Consiliu
Județean Olt și Spitalul Județean de Urgență),
- renovarea completă a imobilului Policlinica din strada Căpitan Drăgănescu, nr. 3.
- evaluarea necesarului de servicii de sănătate a pacientilor din zona Drăgănesti Olt, zona
defavorizată cu populație săracă și cu acces limitat la serviciile de sănătate.
Spitalul Județean de Urgență Slatina solicită aprobarea modificării structurii Spitalului
Județean de Urgență Slatina prin înființarea de noi cabinete de ambulatoriu în imobilul nou
renovat Policlinica din str. Căpitan Drăgănescu nr.3.
In acest sens, s-au propus următoarele:
1) La etajul I:
- înființarea unui punct de recoltare analize;
- înființarea unui Cabinet de Diabet Zaharat;
- înființarea unui Cabinet de Neurologie;
- înființarea unui Cabinet de Pediatrie;
- înființarea unui Cabinet de Medicină Internă
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Spatiul din Policlinica Draganesti-Olt str. Capitan Draganescu , nr. 3.
Spațiul de la parterul clădirii este rezervat Dispensarului TBC și este complet izolat de restul
Policlinicii, având intrare separaă. Camerele sunt spatioase și permit desfășurarea de activități
medicale.
Plan Parter
Sala
de Cabinet de Laborator
tratament
consultatii
prelucrare
sputa BK

Casa scarii
Camera aparat radiologie

Grup
sanitar

Intrare
Dispensar
TBC
Grup sanitar

Depozit filme Sala
de Hol
asteptare
acces

Camera
comanda

Camera Camera
de
developare
recoltare
sputa BK

de Hol acces

Centrala
termica

de

Intrare
Ambulatoriu
de
specialitate
Plan Etaj I

Cabinet
de Sala
de Cabinet
consultatii Pediatrie Asteptare
Consultatii
Pediatrie
Medicina
Interna
Usa cu
Acces
control
at

Hol Acces
Boxa
Materiale
Curatenie

Grup
sanitar

Sala
de Casa scarii
tratament

Casa scarii

pacienti

Grup sanitar
personal

Hol Acces

Cabinet
Consultatii
Diabet
Zaharat

Cabinet
Consultatii
Neurologie

Intrare
separata
Pediatrie
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Sala
de Punct Recoltare
Asteptare
Analize Medicale

Plan Etaj II

Vestiar si sala Depozit
pentru personal
Materiale
Sanitare

Cabinet
Medical
Usa cu
Acces
control
at

Depozit
temporar

Grup
sanitar

Casa scarii

Cabinet
Medical

Casa Scarii

Grup
Sanitar

Cabinet
Medical

Cabinet
Medical

Hol Acces

Cabinet
Medical

Cabinet
Medical

personal

deseuri

Adresabilitatea
Policlinica Drăgănesti-Olt va deservi orasul Drăgănesti-Olt precum și comunele învecinate.
În orasul Drăgănesti-Olt nu există altă unitate sanitară. Prin înființarea Policlinicii din
Drăgănesti-Olt intenționăm să venim în sprijinul comunitătii locale și satele învecinate prin servicii
medicale de Neurologie, Diabet Zaharat, Medicină Internă și Pediatrie.
Precizăm că mare parte din pacienții care se vor adresa Policlinicii Drăgănesti-OLT (aprox. 65
%) provin din zone rurale, defavorizate, cu populație îmbătrânită care nu sunt acoperite de asistență
medicală specializată.
Cele mai apropiate centre unde se pot adresa pacienții sunt: Spitalul Municipal Caracal (aprox.
25 Km), Spitalul Județean de Urgență Slatina (aprox. 35 km ), Secțtia de Pneumologie Scornicești
(aprox. 60 km).
Dotarile existente
1) Aparat Roentgen ,, Emerix Rad’’ pentru radiografii pulmonare compus din :
- masa comandă;
- masa orizontală;
- masa verticală;
- fișet sigurantă;
2) Masina developare automată ,, Optomax’’ și casete de developare
3) Negatoscop;
Fiecare cabinet este dotat cu birou, calculator și imprimantă, cântar, canapea pentru consultații,
fișet documente pacienți, negatoscop.
Fiecare sala de tratamente va fi dotată cu dulap de medicamente, aparat urgență, canapea
consultații, masa mobilă pentru tratament, lampa ultraviolete. Toate spatiile de consultații și
tratament sunt conectate la reteaua de apa curentă, caldă si rece (centrala proprie), există dotare cu
recipienți de săpun lichid, dezinfectanți pentru tegumente, prosoape de hârtie. Condițiile de
microclimat sunt asigurate prin ventilație naturală, iar în sezonul cald se vor instala aparate AC.
Deșeurile rezultate din activitatea medicală se vor colecta la locul producerii se vor depozita
temporar în spatiul cu destinație stabilită și se vor prelua de către firma cu care unitatea noastră este
sub contract în program alternativ o zi da, una nu.
Punctul de recoltare va fi dotat cu :
- scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susținerea antebratului;
- dulap pentru instrumentar steril;
- măsuță pentru pregătirea prelevării de probe;
- măsuță pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate;
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- frigider cu congelator;
- frigider portabil de uz medical;
- mijloc de transport auto individualizat și care va fi utilizat numai pentru această activitate.
Personalul de specialitate medico-sanitar
Prin rotație, medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina care sunt incluși în contractul de
furnizare servicii de ambulatoriu cu CAS Olt vor asigura consultațiile în specialitățile mai sus
menționate. Stabilirea programului de funcționare se va face de către Directorul Medical.
Personalul mediu și auxiliar va fi angajat special pentru aceasta locație :
- 6 asistenți medicină generală ;
- 2 asistenti laborator ;
- 2 îngrijitor curățenie;
Pe lângă posturile cu personal medico-sanitar pe această locație vor mai fi angajați:
- 2 registratori medicali
- 1 responsabil administrativ – însărcinat cu activitatea de mentenanță tehnică și mici
reparații la nivelul clădirii.
Propunerile privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență
Slatina au fost aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr.9/10.04.2019.
Având în vedere cele expuse mai sus, și în temeiul prevederilor art.172 alin.(7) din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare, prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplica re a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe
exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările si completările ulterioare și
art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții compețene exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, Spitalul Județean de Urgență Slatina a solicitat
Consiliului Județean Olt aprobarea pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului
Județean de Urgență Slatina, după cum urmează:
Înființarea, în cadrul policlinicii din orașul Drăgănești –Olt, str. Căpitan
Drăgănescu, nr.3, a următoarelor:
- 1 Cabinet de diabet zaharat;
- 1 Cabinet de neurologie;
- 1 Cabinet de pediatrie;
- 1 Cabinet de medicină internă;
- 1 Punct de recoltare analize.
IV. AVIZUL DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
PRIVIND MODIFICAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Prin adresa nr.7815/21.08.2019 înaintată Spitalului Județean de Urgență Slatina,
Direcția de Sănătate Publică a Județului Olt a înaintat Nota de fundamentare prin care a avizat
favorabil propunerile Spitalului Județean de Urgență Slatina privind înființarea a 4 noi
cabinete medicale în ambulatoriu și a unui punct de recoltare analize medicale în
policlinica din orașul Drăgănești –Olt, str.Căpitan Drăgănescu, nr.3.
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V. AVIZUL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII
PRIVIND COMPLETAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA
Prin adresa nr.9848/04.09.2019, Consiliul Județean Olt a solicitat Ministerului Sănătății
avizul privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina,
potrivit solicitărilor prezentate mai sus.
Prin adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrată la Consiliul Județean
Olt sub nr.12317/31.10.2019, în baza prevederilor art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Sănătății a transmis avizul pentru următoarele completări de structură
organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slatina:
1. Se completează structura spitalului cu un:
„Cabinet diabet zaharat, nutriíe și boli metabolice – funcționeză în Drăgănești –Olt, str.
Căpitan Drăgănescu nr.3”
2. Se completează structura ambulatoriului integrat al spitalului cu următoarele
structuri care vor funcționa îm localitatea Drăgănești –Olt, str. Căpitan Drăgănescu
nr.3:
„ Cabinete care funcționează în Drăgănești –Olt, str. Căpitan Drăgănescu nr.3:
− Neurologie
− Medicină internă
− Pediatrie
− Punct de recoltare probe biologice”

III.PROPUNERI
Având în vedere:
➢ adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.25493/27.08.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.9504/27.08.2019;
➢ Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina
nr.9/10.04.2019;
➢ Avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Olt nr.7815/21.08.2019 transmis
Spitalului Județean de Urgență Slatina;
➢ adresa Consiliului Județean Olt nr.9848/04.09.2019 prin care a solicitat Ministerului
Sănătății avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de
Urgență Slatina;
➢ Avizul Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Sanitare- transmis prin
adresa nr.XI/A/50879/56813/SP/13482/23.10.2019 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub
nr.12317/31.10.2019;
➢ prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019 cu privire la aprobarea
numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență
Slatina, cu modificările ulterioare;
➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016 cu privire la aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, modifică și înlocuită cu anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.201/29.11.2018;
➢ prevederile art.172 alin.(7) şi art.180 alin.(1) lit.d) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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➢ prevederile art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către
autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile art.15 lit.d) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de
Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare;
propunem:
➢ completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, înscrisă în
Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, astfel cum a fost
modificată și înlocuită cu Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/25.01.2018,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.201/29.11.2018, după cum urmează:
1. La punctul I.SECȚIA/COMPARTIMENTUL, după subpunctul 58 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 59 care va avea următorul conținut:
“
“
I.59

CABINET DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE –
DRĂGĂNEȘTI OLT

2. La pct. II. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:,
după litera B se introduce litera C care va avea următorul conținut:
“

“
II.C.1
II.C.2
II.C.3
II.C.4

C. CABINETE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN DRĂGĂNEȘTI -OLT
NEUROLOGIE
MEDICINĂ INTERNĂ
PEDIATRIE
PUNCT DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.

ŞEF SERVICIU
Serviciul Juridic – Contencios
Ana-Venera ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU
Serviciul Resurse Umane şi
Managementul Unităților Sanitare
Laura BOCAI
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