
 

 

 

 

 

   
 

  H O T Ă R Â R E 
 
 

cu privire la:  transformare post în statul de funcții al 
Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 

 
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.9534/14.09.2016 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.9535/14.09.2016; 
- raportul nr.9536/14.09.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr.9979/27.09.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.10017/28.09.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 

- adresa Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci nr.4335/05.09.2016 înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9524/14.09.2016; 

- prevederile Deciziei Managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci 
nr.209/30.08.2016 referitoare la: încetarea de drept a contractului individual de muncă a 
unui salariat; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu 
Greci nr.19/31.08.2016;  

- 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; 

- protocolul de predare-preluare nr.5737/4233/21.07.2010 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.d) și lit.e) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 
aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.15 lit.a)-c) 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 
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locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.947/2009; 

- prevederile Cap.II, lit.D, lit.d) din Anexa nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.a) şi 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 transformarea postului de muncitor necalificat din cadrul 
Personalului de Întreținere și Deservire – Muncitori întreținere clădiri, instalații de 
apă, stație de epurare, lumină, încălzire, spații verzi și frizer (poziția nr.175 în Statul 
de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.140/29.10.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.35/25.02.2016) în post de muncitor calificat, treapta IV. 

Art. 2.  Statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înscris în 
Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.140/29.10.2015, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.35/25.02.2016, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 din prezenta hotărâre. 
   Art. 3. Prezenta hotărâre 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.  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  31   voturi ” pentru” 


