
                                                                                                                                                                                                            

     

 

 

 

HOTĂRÂRE    
 

 
cu privire la: 

- transformarea unor posturi ca urmare a promovării, transformarea a două posturi 
vacante, mutarea a două  posturi vacante, desființarea a două posturi, în statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- aprobarea numarului de posturi pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina.        
 

 
Având în vedere:  
➢ expunerea de motive nr.10496/18.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre                          

nr.10497/18.10.2017;  

➢ raportul nr.10498/18.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ raportul nr.10772/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ raportul nr.10805/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

➢ adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.24137/21.09.2017, nr.25016/29.09.2017, 
nr.25017/29.09.2017, nr.25360/04.10.2017, nr.24325/25.09.2017, nr.25744/06.10.2017 și 
nr.26226/12.10.2017 și înregistrate la Consiliul Judeţean Olt sub nr.9663/26.09.2017, 
nr.9850/02.10.2017, nr.9848/02.10.2017, nr.9963/04.10.2017, nr.9662/26.09.2017, 
nr.10125/09.10.2017 și nr.10429/16.10.2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017 cu privire la aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina; modificarea 

structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.227/15.12.2016, cu modificările ulterioare; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.569/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Nistor Ana Maria, 
asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția medicină internă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.566/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Munteanu Iuliana, asistent 
medical debutant la Secția gastroenterologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.552/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ioniță Lucia, infirmieră debutant la Secția 

gastroenterologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.558/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ivan Georgeta, infirmieră debutant la Secția 
gastroenterologie; 
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➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.577/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Tilvan Maria, asistent medical 
debutant la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.568/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Nicolae Adriana, asistent 
medical debutant la Secția oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.557/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Vlad Daniela, infirmieră debutant la Secția 

oncologie medicală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.565/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Motatu Marinela Laura, 
asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.548/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Conea Cuanita Teodora, infirmieră debutant la 

Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.555/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ștefan Cerasela Elena, infirmieră debutant la 

Secția neurologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.582/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Davidescu Elena Simona, 
asistent medical debutant la Secția chirurgie generală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.545/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Smarandache Diana Carmen, infirmieră debutant 

la Secția chirurgie generală; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.570/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Popa Doina Iuliana, asistent 
medical debutant la Secția ortopedie -traumatologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.550/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ciucu Mariana Daniela, infirmieră debutant la 

Secția chirurgie și ortopedie infantilă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.553/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ilie Ileana Georgiana, infirmieră debutant la 
Secția chirurgie și ortopedie infantilă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.556/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Țăpescu Iuliana, infirmieră debutant la 
Compartiment chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.567/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel studii S a d-lui. Naum Silviu Laurențiu, 
asistent medical debutant la Secția urologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.578/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Vasiloaica Victoria, asistent 
medical debutant la Secția O.R.L.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.579/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel de studii PL a d-nei. Camen Tamara, 
asistent medical debutant, cu nivel studii PL, la Secția oftalmologie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.574/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel studii PL a d-nei. Gheorghe Elena, 
asistent medical debutant la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.580/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu nivel studii S a d-nei. Ciocirtea Elena Roxana, 
asistent medical debutant S, la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.547/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Vîntu Adina, infirmieră debutant la Secția A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.551/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Tudosie Mirela, infirmieră debutant la Secția 
A.T.I.; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.572/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Dumitru Maria Daniela, 



asistent medical debutant la Secția neonatologie; 
➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.559/22.08.2017 referitor la 

promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Bușă Olimpia, infirmieră debutant la Secția 
obstetrică –ginecologie II; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.546/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Mariea Florica, infirmieră debutant la Secția 
pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.563/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical de farmacie cu studii PL a d-nei. Bungiu Auras 
Violeta, asistent medical debutant la Farmacie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.583/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Mogoș Mariana, asistent 
medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.588/24.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Popescu Camelia, asistent 
medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.589/24.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Căruntu Ioana Alexandra, 
asistent medical debutant la Bloc operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.549/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Ivan Niculina, infirmieră debutant la Bloc operator 
(central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.554/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de infirmieră a d-nei. Vidu Mariana Aura, infirmieră debutant la Bloc 
operator (central); 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.571/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Turcin Georgeta, asistent 
medical debutant la Serviciul de primire și externare al bolnavilor – cabinet pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.576/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Ion Nicoleta, asistent medical 
debutant la Serviciul de primire și externare al bolnavilor – cabinet pediatrie; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.573/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Gavrilă Adriana Laura, 
asistent medical debutant la Serviciul de primire și externare al bolnavilor – cabinet obstetrică 
ginecologie I; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.560/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Frunza Marinela 
Gabriela, asistent medical debutant la Laborator analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.561/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Sanda Alexandra, 
asistent medical debutant la Laborator analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.562/22.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical de laborator cu studii PL a d-nei. Ciocirlan 
Mariana, asistent medical debutant la Laborator analize medicale; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.581/23.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția de asistent medical cu studii PL a d-nei. Costantinescu Ileana Alina, 
asistent medical debutant la Ambularoiul integrat –sala de tratament; 

➢ Decizia Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.614/30.08.2017 referitor la 
promovarea în funcția logoped principal a d-nei. Pătrașcu Alina, logoped la Centrul de 
Sănătate Mintală (CSM); 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

nr.12/19.09.2017,nr.17/26.09.2017  și nr.17/04.10.2017; 

➢ 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. II Cap.I la Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, modificată prin OUG nr.63/2017; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinului Ministrului Sănătăţii 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 Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011, 
modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.244/2017 ; 

 
 
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 Începând cu data de 01.09.2017, se aprobă transformarea, ca urmare a 
promovării, a 40 de posturi din statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, 
conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă transformarea postului vacant de 
registrator medical, nivel studii M,  de la Secția neurologie (poziția nr.326 în Statul de funcții 
al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.18/23.02.2017,cu modificările ulterioare) în post de registrator medical, treapta debutant, 
nivel studii M. 

Art.3 Începând cu aceeași data prevăzută la art.2,  se aprobă mutare postului vacant 
de registrator medical, treapta debutant, nivel studii M, de la Ambulatoriul integrat spitalului 
–registratură medicală (poziția nr.1828 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările 
ulterioare) la Secția ortopedie și traumatologie. 

Art.4 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă transfomarea postului vacant de 
medic specialist, specialitatea gastroenterologie de la Laboratorul explorări fucționale 
(poziția nr.1699 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare) în post de 
medic specialist, specialitatea medicină dentară și mutarea acestuia la Cabinetul de 
medicină dentară de urgență din cadrul Unității de Primire Urgențe. 

Art.5 Se aprobă desființarea a 2 posturi de muncitori calificați, treptele I și III -
laboranți determinări fizico –chimice de la Sterilizare (pozițiile nr.1439 și nr.1440 în Statul de 
funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.18/23.02.2017,cu modificările ulterioare), începând cu data de 01.11.2017. 

     Art.6 Începând cu data de 01.11.2017, se aprobă numărul de posturi pentru Spitalul 
Județean de Urgență Slatina după cum urmează: 

       - personal de conducere(comitet director)             -        4  posturi; 
          - personal medico – sanitar                                      -  2127  posturi; 
            - personal tehnic, economic, informatică, 
                     şi administrativ                                                        -      74  posturi;  
                  - personal de întreținere și de deservire                  -    136  posturi                                                                            

            TOTAL                                                                   -  2.341 posturi 
 
 
 
 



 
 
Art.7 Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător, cu prevederile prezentei hotărâre.          

Art.8 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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         Contrasemnează  
  Secretar al județului 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29  voturi ,,pentru” 
 

 


