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H O T Ă R Â R E 

        

pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.168/26.11.2020 cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții 

ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci,  

precum și pentru transformarea unui post vacant în statul de funcții  

al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr.4519/20.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.4525/20.04.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr.4674/27.04.2022 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, 

familie, protecție copii și culte; 

- Avizul nr.4669/27.04.2022 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Avizul nr.4678/27.04.2022 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități sportive și de 

agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.2069/11.04.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.4089/11.04.2022; 

- Decizia Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.120/05.04.2022  referitoare 

la: Încetarea contractului individual de muncă începând cu data de 06.04.2022, al domnului 

......................... – conducător autosanitară în cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.5/11.04.2022; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017 cu privire la aprobarea organigramei și a 

statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a) și b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.56/2009, cu modificările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.II (,,FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ”), Capitolul I (Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 

medico-socială), pct.2, lit.c) lit.c.4. poz.nr.6 la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
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În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.c),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  

coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul coloanei a 3-a de la pozițiile nr.191 și 

nr.192 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.168/26.11.2020 cu privire la 

modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în 

sensul că în loc de „Șofer” se va citi „Șofer autosanitară”. 

Art.2. Se aprobă transformarea postului vacant de șofer autosanitară, treaptă profesională II, 

nivel studii G (poziția nr.192  în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, astfel 

cum a fost rectificată conform art.1 din prezenta hotărâre) în post de șofer autosanitară, treaptă 

profesională III, nivel studii G. 

Art.3. Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.205/21.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în 

mod corespunzător cu prevederile art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Serviciului Resurse 

Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                          Secretar General al Județului 

                                                                                                                 Marinela – Elena ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina 28.04.2022 
Nr.68 
A.A./A.A./2ex. 

  
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 de voturi „pentru”. 

 


