
 

  

 
REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina 

 
 
 Proiectul de hotărâre cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost întocmit în conformitate cu: 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.32179/04.11.2019, nr.33375/14.11.2019 și 
nr.33432/14.11.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12487/05.11.2019, 
nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  
nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 și 22/12.11.2019; 

➢ prevederile Hotărârii 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 art.180 alin.(1) lit a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.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; 

➢ prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. II Cap.I la 
Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
I. CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI   AL CĂROR 

MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

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, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.125/29.08.2019, 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 
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Ulterior, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina au fost   modificate și 
înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2  la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.146/26.09.2019. 

        Personalul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina este încadrat pe posturi aferente 
personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se face cu respectarea 
prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative în vigoare. 

Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri de 
activităţi sunt prevăzute în anexele nr.1-11 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, 
normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de anestezie şi terapie intensivă şi de terapie 
intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr.1.500/2009 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie 
intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare. Normarea personalului medico-sanitar din 
activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr.I 
la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi 
control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. Normarea personalului din centrele de sănătate mintală 
se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea centrelor de sănătate mintală. Normarea personalului din structurile de primire urgenţă - UPU-
SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.706/2007 
privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
II. TRANSFORMAREA UNOR POSTURI  VACANTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA   
 

Prin adresele nr.32179/04.11.2019, nr.33375/14.11.2019 și nr.33432/14.11.2019, înregistrate la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.12487/05.11.2019, nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina a solicitat transformarea a 4 posturi vacante în statul de funcții, astfel: 

o transformarea postului  vacant de farmacist specialist, nivel studii S de la Farmacie 
(poziția nr.1614 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de 
farmacist, nivel studii S; 

o transformarea postului  vacant de muncitor calificat II - liftier, nivel studii G de la Atelierul 
de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2340 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV - liftier, nivel 
studii G; 

o transformarea postului vacant de psiholog stagiar , specialitatea psihologie, nivel studii S 
de la Compartimentul boli cronice (poziția nr.1274 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu 
modificările ulterioare) în post de psiholog practicant, specialitatea psihologie, nivel studii S; 

o transformarea postului vacant de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, nivel studii G de la 
Atelierul de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2356 în Statul de funcții 
al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV – lăcătuș 
mecanic, nivel studii G. 

 
Transformarea posturilor mai sus menționate a fost aprobată prin Hotărârile Comitetului Director al 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 și 
22/12.11.2019. 

 
 



 

III.PROPUNERI  

Având în vedere: 
➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.32179/04.11.2019, nr.33375/14.11.2019 

și nr.33432/14.11.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12487/05.11.2019, 
nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  
nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 și 22/12.11.2019; 

➢ prevederile Hotărârii 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 art.180 alin.(1) lit a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.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; 

➢ prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi 
auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. 
II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
 Propun următoarele: 
 

➢ transformarea, începând cu 01.12.2019, a 4 posturi  vacante în Statul de funcţii al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare, astfel: 

o postul vacant de psiholog stagiar , specialitatea psihologie, nivel studii S de la 
Compartimentul boli cronice (poziția nr.1274 în Statul de funcții al Spitalului Județean 
de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, 
cu modificările ulterioare) în post de psiholog practicant, specialitatea psihologie, 
nivel studii S; 

o postul vacant de farmacist specialist, nivel studii S de la Farmacie (poziția nr.1614 
în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de 
farmacist, nivel studii S; 

o postul vacant de muncitor calificat II - liftier, nivel studii G de la Atelierul de 
întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2340 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV - liftier, 
nivel studii G; 

o postul vacant de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, nivel studii G de la Atelierul 
de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2356 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV – lăcătuș 
mecanic, nivel studii G; 

➢ modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Spitalului Județean de  Urgență 
Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările 
ulterioare. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

        
          INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 



 

  

 

 
HOTĂRÂRE 

- PROIECT- 
 
cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina 
 
Având în vedere:  

➢ referatul de aprobare nr.13123/21.11.2019 la Proiectul de hotărâre nr.13124/21.11.2019; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.32179/04.11.2019, 
nr.33375/14.11.2019 și nr.33432/14.11.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.12487/05.11.2019, nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  
nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 și 22/12.11.2019; 

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

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.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; 

➢ prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 
pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi 

auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa 

nr. II Cap.I 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 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.1 Începând cu data de 01.12.2019, se aprobă transformarea a 4 posturi vacante din 

Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

o postul vacant de psiholog stagiar , specialitatea psihologie, nivel studii S de la 
Compartimentul boli cronice (poziția nr.1274 în Statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
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   Nr.13124/21.11.2019 
 



 

nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de psiholog practicant, 
specialitatea psihologie, nivel studii S; 

o postul vacant de farmacist specialist, nivel studii S de la Farmacie (poziția 
nr.1614 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în 
post de farmacist, nivel studii S; 

o postul vacant de muncitor calificat II - liftier, nivel studii G de la Atelierul de 
întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2340 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV - liftier, 
nivel studii G; 

o postul vacant de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, nivel studii G de la 
Atelierul de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2356 în Statul 
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor 
calificat IV – lăcătuș mecanic, nivel studii G. 

  Art.2 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.          

Art.3   Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt și Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 
 

                                             AVIZAT     
              Secretar General al Județului 

Marinela -Elena ILIE                       
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                      
Serviciul Resurse Umane şi                                                                  
Managementul Unităților Sanitare                                                    
Nr.13130/21.11.2019 
 

RAPORT   
la Proiectul de hotărâre 

cu privire la transformarea unor posturi vacante în statul de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Slatina 

 
 
 

I.CADRUL GENERAL DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR SANITARE CU PATURI   AL CĂROR 
MANAGEMENT A FOST PRELUAT DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

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, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.125/29.08.2019, 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 

 
 
Ulterior, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina au fost   

modificate și înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2  la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.146/26.09.2019. 

        Personalul din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina este încadrat pe posturi aferente 
personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Încadrarea pe funcții și salarizarea personalului din cadrul spitalului se face cu respectarea 
prevederilor Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative în vigoare. 

Normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească pe categorii de personal şi tipuri 
de activităţi sunt prevăzute în anexele nr.1-11 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind 
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, normarea personalului din secţiile şi compartimentele cu paturi de anestezie şi terapie 
intensivă şi de terapie intensivă se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii, 
interimar, nr.1.500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi 
compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, cu completările ulterioare. 
Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din 
unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr.I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.916/2006 privind 
aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. 
Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului 
sănătăţii nr.375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală. 
Normarea personalului din structurile de primire urgenţă - UPU-SMURD, UPU şi CPU - se face potrivit 
prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.706/2007 privind conducerea şi organizarea 
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
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II. TRANSFORMAREA UNOR POSTURI  VACANTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA   
 

Prin adresele nr.32179/04.11.2019, nr.33375/14.11.2019 și nr.33432/14.11.2019, înregistrate 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12487/05.11.2019, nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina a solicitat transformarea a 4 posturi vacante în statul de 
funcții, astfel: 

o transformarea postului  vacant de farmacist specialist, nivel studii S de la 
Farmacie (poziția nr.1614 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu 
modificările ulterioare) în post de farmacist, nivel studii S; 

o transformarea postului  vacant de muncitor calificat II - liftier, nivel studii G de la 
Atelierul de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2340 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de 
muncitor calificat IV - liftier, nivel studii G; 

o transformarea postului vacant de psiholog stagiar , specialitatea psihologie, nivel 
studii S de la Compartimentul boli cronice (poziția nr.1274 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de psiholog practicant, 
specialitatea psihologie, nivel studii S; 

o transformarea postului vacant de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, nivel 
studii G de la Atelierul de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția 
nr.2356 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în 
post de muncitor calificat IV – lăcătuș mecanic, nivel studii G. 
 

Transformarea posturilor mai sus menționate a fost aprobată prin Hotărârile Comitetului 
Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 
și 22/12.11.2019. 
 

III.PROPUNERI  

 

Având în vedere: 
➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.32179/04.11.2019, nr.33375/14.11.2019 

și nr.33432/14.11.2019, înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12487/05.11.2019, 
nr.12893/14.11.2019 și nr.12892/14.11.2019; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina                                  
nr.22/07.10.2019, 32/12.11.2019, nr.20/12.11.2019 și 22/12.11.2019; 

➢ prevederile Hotărârii 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 art.180 alin.(1) lit a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art.15 lit.a)-b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.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; 

➢ prevederile art.1 pct.3 lit.a) din Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice  nr.921/2006 pentru 
stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 

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

➢ prevederile pct.2 („Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi 

auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială ’’) din anexa nr. 

II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, 
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 Propunem următoarele: 
 

➢ transformarea, începând cu 01.12.2019, a 4 posturi  vacante în Statul de funcţii al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare, astfel: 

o postul vacant de psiholog stagiar , specialitatea psihologie, nivel studii S de la 
Compartimentul boli cronice (poziția nr.1274 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu 
modificările ulterioare) în post de psiholog practicant, specialitatea psihologie, nivel 
studii S; 

o postul vacant de farmacist specialist, nivel studii S de la Farmacie (poziția nr.1614 în 
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de 
farmacist, nivel studii S; 

o postul vacant de muncitor calificat II - liftier, nivel studii G de la Atelierul de 
întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2340 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV - liftier, 
nivel studii G; 

o postul vacant de muncitor calificat I – lăcătuș mecanic, nivel studii G de la Atelierul 
de întreţinere și reparații instalații, utilaje, clădiri (poziția nr.2356 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/25.07.2019, cu modificările ulterioare) în post de muncitor calificat IV – lăcătuș 
mecanic, nivel studii G; 

➢ modificarea în mod corespunzător a Statului de funcții al Spitalului Județean de  Urgență 
Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/25.07.2019, cu modificările 
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 şi  

      Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                  Managementul Unităților Sanitare  
                                                                                                               Laura BOCAI 
 
 
 
 
 
 
 
           Întocmit, 
         Ramona-Ioana ALBULESCU 
 
            
 
 


