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H O T Ă R Â R E 
 
 
 

cu privire la: aprobare organigramă și stat de funcții pentru SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA 

 
          Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.4128/18.04.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 
nr. 4129/18.04.2016; 

 raportul nr.4130/18.04.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare; 

 raportul nr.4303/20.04.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

 raportul nr.4305/20.04.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

 raportul nr.4306/20.04.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 

  raportul nr.4304/20.04.2016 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, 
Industrie, Servicii publice și Comerț; 

 adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr.9851/13.04.2016, înaintată 
Consiliului Județean Olt și înregistrată sub nr.4042/13.04.2016; 

 Hotărârea  Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
nr.1/ 11.04.2016; 

 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; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.142/29.10.2015 cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență 
Slatina; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.16/28.01.2016 cu privire la aprobare 
transformare posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

 Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.51/24.03.2016 cu privire la aprobare  
transformare posturi în statul de funcții al  Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.388/28.09.2015 referitoare la revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului 
Județean Olt nr. 217/01.07.21015 cu privire la aprobarea structurii organizatorice 
a Spitalului Județean de Urgență Slatina  și aprobarea structurii organizatorice a 
Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

 prevederile art.172 alin.(7) și art.180 alin.(1) lit. d)  și alin. (2)  din  Legea  
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
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 prevederile art.1, art. 2 lit. a) și f)  din Legea  nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile anexei  nr.III – Sănătate -  la Legea  – cadru  nr.284/2010  privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările  ulterioare; 

 prevederile art.16 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul 
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea 
nr.174/2011, cu modificările ulterioare;     

 prevederile art.15 lit. a) - c) din Normele  metodologice de aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către 
autoritățile administrației publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.56/2009, modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 

 prevederile art.1, pct.3 lit. a) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.921/2006 
privind stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;  

 prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice 
nr.1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

 prevederile art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și 
compartimentelor de anestezie intensivă, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Sănătății nr. 1500/2009, cu completările ulterioare; 

 prevederile art.1 pct.1 din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1706/2007 
privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a 
urgențelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Cap II, pct. 1 lit. a)  din anexa  nr.1 la  Ordinul Ministrului 
Sănătății Publice nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 
prevenire și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 

 prevederile art.1 alin.(4) și art.7 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.375/2006 
privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de sănătate mintală; 

 prevederile art.1 și art.3 alin.(1) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.975/2012 
privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în 
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a 
autorităților administrației publice locale, 
 

 
În temeiul art.  91 alin. (1) litera a) și d)  alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3  și 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. (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA la nivelul a 2.536 posturi, conform anexelor nr.1 și 
nr.2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
      - personal de conducere(comitet director)           -        4  posturi; 
      - personal medico – sanitar                                   -   2.317  posturi; 
      - personal tehnic, economic, informatică, 
        şi administrativ                                                      -       78  posturi; 
      - personal de întreținere și de deservire               -     137  posturi                                                                           

 TOTAL                                                                -  2.536  posturi 
 



              (2) Ocuparea posturilor din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina  se face cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și 
cheltuieli,  aprobat prin grija managerului. 

Art. 2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.05.2016 

și se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane și 
Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt și Spitalului Județean de Urgență Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  24  voturi ,,pentru” 
 

 


