
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

H O T Ă R Â R E 
                                                                                               

                cu privire la:  transformare posturi în statul de funcții al  
                                       Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci   
 
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.1625/17.02.2016 cu privire la aprobarea proiectului  de   

hotărâre nr.1626/17.02.2016; 
- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.786/15.02.2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1565/16.02.2016; 
- raportul nr.1627/17.02.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt; 

- raportul nr.1.799/23.02.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.1.811/23.02.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

- raportul nr.1.860/23.02.2016 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat 
al Județului; 

- raportul nr.1.866/23.02.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.37/09.02.2016 referitoare la promovarea domnului Comănescu Viorel, din 
funcția de asistent medical, în funcția de asistent medical principal în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.38/09.02.2016 referitoare la promovarea doamnei Moșteanu Aurora, din 
funcția de asistent medical, în funcția de asistent medical principal în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici 
Schitu Greci nr.5/08.02.2016;  
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.91/24.06.2010 cu privire la 
aprobarea transferului managementului asistenței medicale al unor unități 
sanitare publice de la Direcția de Sănătate Publică Olt la Consiliul Județean Olt; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/21.07.2010 încheiat între Direcția de 
Sănătate Publică Olt și Consiliul Județean Olt;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu – Greci; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.127/28.08.2014 cu privire la 
aprobare organigramă, stat de funcții și Regulament de Organizare și 
Funcționare pentru  Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; 

- prevederile art.1 și art.32 din Anexa nr.1 - Normele de organizare și desfășurare 
a examenului de grad principal, sesiune 2015 - la Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.652/2015 pentru aprobarea normelor, precum și a calendarului de organizare 
și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, completat prin 
Ordinul Ministrului Sănătății nr.981/2015; 

- prevederile Cap.I pct.2 lit.a) și Cap.II art.11 alin.(1) 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), art.2 lit.a) și f) și art.41 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.180 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile pct.II - Asistenți medicali și alte categorii de personal sanitar cu 
pregătire superioară, superioare de scurtă durată, postliceală sanitară sau 
medie - din Criteriu privind angajarea și promovarea în funcția, grade și trepte 
profesionale pentru personalul contractual din unitățile sanitare publice din 
sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1470/2011, 
 
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) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

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

Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.02.2016, transformarea a 2 posturi 
din Statul de funcții pe anul 2015 al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, 
înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, după 
cum urmează: 

a) transformarea postului de asistent medical, nivel studii PL, de la 
Secția I Psihiatrie (poziția nr.21 în Statul de funcții pe anul 2015 al 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015), în post de asistent medical 
principal, nivel studii PL; 

b) transformarea postului de asistent medical, nivel studii PL, de la 
Secția II Psihiatrie (poziția nr.86 în Statul de funcții pe anul 2015 al 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015), în post de asistent medical 
principal, nivel studii PL; 



Art. 2.  Statul de funcții pe anul 2015 al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, se 
modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 
   Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2016 și 
se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 
Managementului Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt  și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                        Gabriel BULETEANU  
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