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HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobare transformare posturi în statul de funcții
al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA
Având în vedere:
 expunerea de motive nr.12163/16.11.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
12164/16.11.2016;
 raportul nr.12165/16.11.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
 raportul nr.12427/23.11.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
 raportul nr.12410/23.11.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
 raportul nr.12388/22.11.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități
Sportive și de Agrement;
 raportul nr.12416/23.11.2016 al Comisiei pentru Studii Economico -Sociale, Buget-Finanțe,
Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
 adresele
Spitalului
Judeţean
de
Urgenţă
Slatina
nr.29591/04.11.2016
și
nr.29590/04.11.2016 înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.11720/07.11.2016 și
nr.11721/07.11.2016;
 Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.6/ 01.11.2016
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016 cu privire la aprobare
organigramă şi stat de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cu modificările
ulterioare;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.736/30.09.2016 referitoare la
promovarea în funcția de biolog principal a doamnei Ciucu Marinela Cristina în Laboratorul
de analize medicale –locația Scornicești;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.734/30.09.2016 referitoare la
promovarea în funcția de biolog principal a doamnei Stirbescu Dorina Camelia în Laboratorul
de analize medicale;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.737/30.09.2016 referitoare la
promovarea în funcția de medic primar a domnului dr.Burea Sabin Alin, medic specialist,
specialitatea radiologie –imagistică medicală la Laboratorul de radiologie și imagistică
medicală;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.738/30.09.2016 referitoare la
promovarea în funcția de medic primar a domnului dr.Adam Moushel, medic specialist,
specialitatea obstetrică –ginecologie la Secția obstetrică ginecologie I;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.740/30.09.2016 referitoare la
promovarea în funcția de medic primar a doamnei dr.Ionescu Stefania, medic specialist,

specialitatea boli infecțioase la Secția boli infecțioase;
 Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.752/06.10.2016 referitoare la
promovarea în funcția de medic primar a doamnei dr.Oprea Constantina Camelia, medic
specialist, specialitatea medicină internă la Secția medicină internă;
 prevederile art.180 alin.(1) lit a) și b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art.15 lit.a) şi 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) şi f) şi 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, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului nr.1470/2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar și prevederile
punctului I din Anexa la Ordinul nr.1470/2011 ;
 prevederile art.1 alin.(1), (2) și (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(1) litera d), alin.(5) litera a) pct.3, art.97 alin.(1) și art.98 coroborat
cu prevederile art.45 alin.(1) și 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 hotărâre:
Art.1 Se aprobă, începând cu data de 01.10.2016, transformarea a 6 posturi din statul
de funcţii al SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, astfel :
- postul de biolog specialist de la Laboratorul de analize medicale –locația Scornicești,
poziția nr.1721 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se
transformă în biolog principal;
- postul de biolog specialist de la Laboratorul de analize medicale, poziția nr.1713 în
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în
biolog principal;
- postul de medic specialist de la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală,
poziția nr.1782 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se
transformă în medic primar;
- postul de medic specialist de la Secția obstetrică ginecologie I, poziția nr.1020 în
Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în
medic primar;
- postul de medic specialist de la Secția boli infecțioase, poziția nr.1252 în Statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în medic
primar;

postul de medic specialist de la Secția medicină internă, poziția nr.12 în Statul de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.76/21.04.2016,cu modificările ulterioare, se transformă în medic
primar.
Art.2 Se aprobă, începând cu data de 01.11.2016, transformarea a unui post de
asistent medical debutant, vacant, specialitatea BFT, de la Laboratorul recuperare medicină
fizică și balneologie (bază de tratament), poziția nr.1842 în Statul de funcții al Spitalului
Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, în asistent medical principal, specialitatea BFT.
Art.3 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.76/21.04.2016, cu modificările ulterioare, se modifică în mod
corespunzător, cu prevederile art.1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre 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.
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