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H O T Ă R Â R E 
 
                cu privire la:  aprobare transformare şi mutări de  posturi în  statul  de funcții   
                                        al SPITALULUI  JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA  
                               
                                                        
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 4456  din 24.04.2015 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 4457  din 

24.04.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 3885 din 06.03.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 2555  din  16.03.2015; 
- adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 6914  din 15.04.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 4079  din 16.04.2015; 
- Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 14 din 

14.01.2015, nr. 4 din 19.01.2015, nr. 4 din 26.01.2015, nr. 2 din 28.01.2015, nr. 7 din 
28.01.2015, nr. 10 din 28.01.2015, nr. 3 din 18.02.2015, nr. 7 din 18.02.2015, nr. 8 din 
18.02.2015,  nr. 2 din 25.02.2015, nr. 3 din 25.02.2015 și  nr. 1 din 09.03.2015;   

- raportul nr. 4458 din 24.04.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 4636 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 
Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 4635 din 28.04.2015 Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 4634 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Agricultură,  Silvicultură, Industrie, Servicii 
Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 4633 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 4631 din 28.04.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 
Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 61 din 20.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist,  specialitatea ,,gastroenterologie”  

      a d-lui  dr. Suseanu Constantin Dragoş;   
- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 60 din 20.01.2015 

referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,diabet zaharat nutriţie 
şi boli metabolice”  a d-nei  dr. Dudu Oana;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 55 din 20.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist,  specialitatea ,,ortopedie şi 
traumatologie”  a d-lui  dr. Oprea George Andrei;  
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- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 56 din 20.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist,  specialitatea ,,psihiatrie”  a d-nei  dr. 
Vocilă Luiza Nicoleta;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 79 din 30.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,pneumologie” a    d-nei  
dr. Iordache Elena Cristina;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 80 din 30.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist,  specialitatea ,,pneumologie”  a  d-nei  
dr. Niţu Elena Mirela;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 58  din 20.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,anatomie patologică” a 
d-nei  dr. Trifan Camelia - Maria;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 81 din 30.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,pediatrie”  a d-nei  dr. 
Gheorghe  Florina - Alina;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 59  din 20.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist,  specialitatea ,,medicină internă” a d-
nei  dr. Dumitru Ionica;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 85 din 30.01.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic specialist, specialitatea ,,obstetrică – 
ginecologie”  a d-lui   dr. Marinaş Marius Cristian;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 52 din 20.01.2015 
referitoare la modificarea termenului de suspendare a contractului individual de muncă al 
doamnei Prună Constantina Alexandra, asistent medical principal la Secţia medicină internă.    

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 149 din 27.02.2015 
referitoare la modificarea şi completarea Deciziei nr. 51/19.01.2015 privind schimbarea locului 
de muncă al doamnei Boldişor Mihaela, asistent medical principal;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 82 din 30.01.2015 
referitoare la  schimbarea locului de muncă al doamnei Ghindescu Ionela, asistent medical 
principal;  

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 83 din 30.01.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Grigore Margareta, asistent medical 
principal;   

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 164 din 10.03.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei dr. Niţă Virginia Oana, medic rezident 
anul II,  specialitatea ,,nefrologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 165  din 10.03.2015 
referitoare la trecerea în anul V de rezidenţiat a d-nei dr. Niculae Anca Florentina, medic 
rezident anul IV  pe post,   specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 169 din 13.03.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de medic primar  a d-nei dr. Paraschiv Cornelia, medic 
specialist,   specialitatea ,,anestezie şi terapie intensivă” la Secţia A.T.I.; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 183 din 18.03.2015 
referitoare la trecerea în anul IV de rezidenţiat a d-nei dr. Rotaru (Păun) Andreea , medic 
rezident an III,  specialitatea ,,diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 189 din 24.03.2015 
referitoare la trecerea în anul III de rezidenţiat a d-nei dr. Perianu Cristina , medic rezident pe 
post anul II,   specialitatea ,,neonantologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 129 din 23.02.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Rădoi Elena, asistent medical principal; 
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- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 130 din 23.02.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Paraschiv Cristina, asistent medical 
principal; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 131 din 23.02.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Sanda Nicoleta, infirmieră; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 148 din 27.02.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Manolache Monica Maria, asistent 
medical; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 147 din 27.02.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Simionescu Ana Maria, asistent 
medical; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 13 din  10.02.2015;  

- prevederile art. 182 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 15 lit. a) și 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 nr. 921/2006 privind stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;  

- prevederile art. 1, art. 2  lit. a) și f) și art. 41 alin. (1) 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. 
III la Legea  – cadru  nr.  284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), (2), (3) şi (5)  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în  anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice,  
 
În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a) și d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3,  art. 97 alin. (1), 

art. 98 coroborat cu art.  45 alin. (1)  şi art.  115 alin. (1)  lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

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

      Art. 1. Se aprobă transformarea a 16 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI  
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 
din 18.12.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015,  
conform anexei nr. 1  la  prezenta hotărâre.  
     Art. 2.  Se aprobă, mutarea a 8 posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, şi repartizarea în 
locul acestora a 8 posturi  vacante, pentru menţinerea numărului de posturi ale structurilor 
respective, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
      Art. 3. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
      Art. 4. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 şi 
art. 2 la prezenta hotărâre, reflectate în  anexele  la  prezenta hotărâre.   
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    Art.5. Prevederile prezentei hotărâri 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.  

.   
 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 

                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                 Secretar al judeţului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 
 
 
 
 
 
Slatina 30.04.2015 
Nr. 48 
C.B./C.B./ 2 ex  
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi 


