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H O T Ă R Â R E 
  
                cu privire la: -  transformare posturi şi mutare post în statul de funcţii al Spitalului   
                                          Judeţean de Urgenţă Slatina; 
                                      -   înfiinţare posturi şi suplimentare număr de posturi pentru Spitalul  
                                          Judeţean  de Urgenţă Slatina  
 
                                                         
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 8185 din 23.07.2015 cu privire la aprobarea  proiectului  de hotărâre 

nr. 8186  din 23.07.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 14061 din 15.07.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 7888  din  16.07.2015; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr. 14427 din 20.07.2015, înaintată Consiliului 

Judeţean Olt şi înregistrată  sub nr. 8026 din 20.07.2015; 
- cererea nr.13968 din 15.07.2015 a doamnei  Mănescu  Adriana Gabriela,  prin care solicită 

punerea în aplicare a Hotărârii Curții de Apel Craiova nr. 3362 din 14.07.2015 și reintegrarea în 
funcția de economist, grad profesional II; 

- cererea nr. 13969 din 15.07.2015 a domnului Rusu Ion,  prin care solicită punerea în 
aplicare a Hotărârii Curții de Apel Craiova nr. 3312 din 09.07.2015 și reintegrarea în funcția 
de economist, grad profesional II; 

- cererea nr. 13970 din 15.07.2015 a doamnei Racheru Mariana, prin care solicită punerea în 
aplicare a Hotărârii Curții de Apel Craiova nr. 3309 din 09.07.2015 și reintegrarea în funcția de 
economist, grad profesional II;  

- Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 16 din 
11.05.2015, nr. 7 din 21.05.2015  și  nr. 2  din 28.05.2015; 

- raportul nr. 8187 din 23.07.2015 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr. 8420 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 8380 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanţe, 
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 8367 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive 
şi de Agrement; 

- raportul nr. 8354 din 29.07.2015 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, 
Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 315 din 28.05.2015 
referitoare la promovarea în funcţia de economist,  grad II,  a d-nei  Boiangiu Nicoleta, contabil 
IA, nivel studii medii la Biroul monitorizare cheltuieli și venituri;  



2 
 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 322 din 29.05.2015 
referitoare la încadrarea pe perioadă nedeterminată a d-nei dr. Vana Cornelia Georgeta, medic 
rezident an V, specialitatea ,,anestezie și terapie intensivă”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 324 din 29.05.2015 
referitoare la încadrarea pe perioadă nedeterminată a d-lui dr. Eremia Constantin, medic 
primar, specialitatea ,,stomatologie”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 327 din 29.05.2015 
referitoare la încadrarea pe perioadă nedeterminată a d-lui dr. Întorcaciu Marcel Daniel, medic 
primar, specialitatea ,,chirurgie generală”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 366  din 16.06.2015 
referitoare la trecerea în anul IV de rezidențiat a  d-nei dr. Dogaru Olivia Alexandra, medic 
rezident an III, specialitatea ,,chirurgie pediatrică”; 

- Decizia Managerului Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 280 din 14.05.2015 
referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Dobre Maria, infirmieră la Unitatea de 
Primire Urgențe;   

- 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,  nr.  48 din 30.04.2015 și nr. 66 
din 25.06.2015; 

- 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 și completările  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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015; 
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 6 posturi din statul de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 
18.12.2014, modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, nr. 48 din 
30.04.2015 și nr. 66 din 25.06.2015, conform pct. I din anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
      Art. 2.  Se aprobă  mutarea unui post din  statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificat prin 
Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, nr. 48 din 30.04.2015 și nr. 66 din 
25.06.2015, conform pct. II din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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      Art. 3. Se aprobă, începând cu data de 01.08.2015, înființarea a 2 posturi de economist, 
grad profesional II, nivel studii S, din care 1 post în cadrul Serviciului resurse umane, 
normare, organizare, salarizare și 1 post  în cadrul  Biroului Contabilitate din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slatina, în vederea punerii în aplicare a Hotărârilor Curții de Apel Craiova 
nr. 3309 din 09.07.2015 și nr. 3362 din 14.07.2015.   
       Art. 4. Cu aceeași dată prevăzută la art. 3, respectiv 01.08.2015,  se aprobă suplimentarea, 
cu 2 posturi a numărului de 2.520 posturi aprobate pentru Spitalul Județean de Urgență 
Slatina prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificată prin 
Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, nr. 48 din 30.04.2015 și nr. 66 din 
25.06.2015, urmare a înfiinţării  celor 2 posturi prevăzute  la art. 3 din prezenta hotărâre.   
      Art. 5. (1) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina,  aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificat prin Hotărârile Consiliului 
Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, nr. 48 din 30.04.2015 și nr. 66 din 25.06.2015, se modifică în 
mod corespunzător cu prevederile art. 1 şi art. 2 la prezenta hotărâre, reflectate în anexa la 
prezenta hotărâre.   
       (2) Organigrama, numărul de posturi şi statul de de funcţii al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, 
modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 13 din 10.02.2015, nr. 48 din 30.04.2015 și 
nr. 66 din 25.06.2015, se modifică și se completează în mod corespunzător cu prevederile       
art. 3 şi  art. 4  la prezenta hotărâre.   
      Art. 6. 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 30.07.2015 
Nr. 87 
C.B./C.B./ 2 ex  
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                     ANEXA   
                                                                                              la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
                                                                                                          Nr. 87 din 30.07.2015  
                                                                   
                
                          
 
 
 
I. Situația transformării a 6 posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slatina,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 
18.12.2014, modificat prin  Hotărârile  Consiliului Judeţean Olt nr. 13  din 
10.02.2015,  nr. 48 din 30.04.2015 şi nr. 66  din 25.06.2015 

 
1) postul de contabil, treapta profesională IA, nivel de studii M, de la Biroul monitorizare 

cheltuieli și venituri (poziţia nr. 2072 în statul de funcții), se transformă  în post de 
economist, grad  profesional II, nivel de studii S,  începând cu data de 01.06.2015, 
urmare a  promovării în funcţia de economist, grad  profesional II, nivel de studii S,   a 
d-nei  Boiangiu Nicoleta;  

2) postul de medic specialist, nivel de studii S, de la Secția A.T.I. (poziţia nr. 733 în statul 
de funcții), se transformă în post de medic rezident an V,  nivel de studii S, specialitatea 
,,anestezie și terapie intensivă”,  începând cu data de 01.06.2015, urmare a   încadrării 
pe perioadă nedeterminată a d-nei dr. Vana Cornelia Georgeta; 

3) postul de medic, nivel de studii S, de la Unitatea de Primire Urgențe – Cabinet 
medicină dentară de urgență (poziţia nr. 2418 în statul de funcții),  se transformă  în post 
de medic primar,  nivel de studii S, specialitatea ,,stomatologie”, începând cu data de 
01.06.2015, urmare a încadrării pe perioadă nedeterminată a d-lui dr. Eremia 
Constantin;  

4) postul de medic specialist, nivel de studii S, de la Secția chirurgie generală (poziţia nr. 
440 în statul de funcții), se transformă în post de medic primar,  nivel de studii S,  
specialitatea ,,chirurgie generală”, începând cu data de 01.06.2015, urmare a  
încadrării  pe perioadă nedeterminată a d-lui dr. Întorcaciu Marcel Daniel;  

5) postul de medic rezident an III, nivel de studii S, de la Secția chirurgie și ortopedie 
infantilă  (poziţia nr. 555 în statul de funcții), se transformă  în post de medic rezident an 
IV,  nivel de studii S, specialitatea ,,chirurgie pediatrică”, începând cu data de 
15.06.2015, urmare a  trecerii  în anul  IV de rezidențiat a  d-nei dr. Dogaru Olivia 
Alexandra; 

6) postul de referent de specialitate, grad profesional I, nivel de studii S, de la Serviciul 
resurse umane, normare, organizare, salarizare  (poziţia nr. 2053 în statul de funcții), se 
transformă  în post de economist, grad profesional II,   nivel de studii S, începând cu 
data de 01.08.2015, în vederea  punerii în aplicare a Hotărârii Curții de Apel Craiova nr. 
3312 din 09.07.2015 și reintegrarea în funcția de economist, grad profesional II, nivel 
de studii S,  a domnului Rusu Ion. 
 

II. Situaţia mutării unui post din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 190 din 18.12.2014, 
modificat prin  Hotărârile  Consiliului Judeţean Olt nr. 13  din 10.02.2015,  nr. 
48 din 30.04.2015 şi nr. 66  din 25.06.2015 

 
 

1) postul de infirmieră, de la Unitatea de Primire Urgențe (poziţia nr. 2322 în statul de 
funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificat prin Hotărârile  Consiliului Județean Olt  
nr. 13 din  10.02.2015,  nr.  48 din 30.04.2015 și nr. 66 din 25.06.2015), se mută  la 



Secţia pneumologie, începând cu data de 01.06.2015; pentru menținerea numărului de 
posturi al  Unității de Primire Urgențe, cu aceeași dată, respectiv 01.06.2015, postul 
vacant de infirmieră debutantă, de la Secția pneumologie (poziția nr. 1527 în statul de 
funcții  al Spitalului Județean de Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 190 din 18.12.2014, modificat  prin Hotărârile  Consiliului Județean Olt  nr. 13 din  
10.02.2015,  nr.  48 din 30.04.2015 și nr. 66 din 25.06.2015) se repartizează la Unitatea de 
Primire Urgențe,  în locul postului  de la poziția nr. 2322.  

 
 
 

   PREȘEDINTE  
    Paul STĂNESCU  

 
 
 
 

                                                                      Contrasemnează 
                                                                        Secretar al Județului  
                                                                        Gabriel BULETEANU 

 
 
 

 
   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA              CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                      Manager                                                                           Șef serviciu  
           Dr. Andrei IORDACHE                                                 Serviciul Resurse Umane    
                                                                                           şi Managementul Unităţilor Sanitare  
                                                                                                           Angela NICOLAE  
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