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H O T Ă R Â R E 
 

 cu privire la : modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului 
Județean de Urgență Slatina 

 
         Având în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.9088/24.08.2018 cu privire la proiectul de hotărâre nr.      
9089/24.08.2018; 

➢ Raportul nr.9090/24.08.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

➢ Raportul nr.9198/28.08.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

➢ Raportul nr.9214/28.08.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 
și de Agrement; 

➢ Raportul nr.9203/28.08.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina nr.21656/09.08.2018 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr.8611/09.08.2018; 

➢ Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina   

nr.19/30.07.2018, nr.24/30.07.2018, nr.31/30.07.2018, și nr.33/30.07.2018; 

➢ prevederile Deciziilor managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 

nr.481/19.07.2018, nr.486/23.07.2018, nr.487/23.07.2018, nr.500/30.07.2018, 

nr.505/01.08.2018, nr.507/01.08.2018, nr.516/01.08.2018, nr.524/08.08.2018, 

nr.527/13.08.2018, nr.528/13.08.2018, nr.529/13.08.2018, nr.530/13.08.2018 și 

nr.95/15.02.2018 referitoare la transfer, schimbarea locului de muncă, încetarea 

contractului individual de muncă, încadrarea în funcție a personalului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

➢ 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 și completările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.18/25.01.2018 cu privire la aprobarea 

numărului de posturi, modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slatina; 

➢ 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)-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 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 Publice  nr.921/2006 
pentru 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,  
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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, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.3, art.4 alin.(2) din Ordinul 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 a), alin.(2) litera c) 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. Începând cu data de 01.09.2018, se aprobă mutarea și transformarea unor 
posturi  în Statul de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Slatina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, conform 
anexei  nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Ca urmare a modificărilor aprobate la art.1 din prezenta hotărâre, organigrama 
și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slatina înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele 
nr.2 și nr.3 la prezenta hotărâre.  

Art.3.  Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri 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 
Marius OPRESCU 

 
 

                                                             
                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 

SLATINA, 30.08.2018  
Nr.132  
B.L../B.L./2ex.  
 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru”.                                                               
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                    ANEXA nr.1   

la  Hotărârea Consiliului Județean        
      Olt  nr.132/30.08.2018                                          

                                                                                                     

                                                                                  
 

SITUAŢIA 
mutării și transformării  unor posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean  de 

Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.18/23.02.2017, cu 
modificările  și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2018 

 

 

I.Mutarea  a 8 posturi  în Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina: 
 

1. postul  vacant  de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M  de la Secția 

oncologie medicală (poziția nr.137 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare) se mută la Serviciul de evaluare și statistică 

medicală și DRG; 

2. postul de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Secția neurologie 

(poziția nr.330 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și 

completările ulterioare) se mută la Serviciul de evaluare și statistică medicală și DRG; 

3. postul de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Secția ortopedie și 

traumatologie (poziția nr.434 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare) se mută la Serviciul de evaluare și statistică 

medicală și DRG; 

4. postul de registrator medical, gradul principal, nivel studii M de la Secția obstetrică –

ginecologie I (poziția nr.946 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 

Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare) se mută  la Serviciul de evaluare și statistică 

medicală și DRG; 

5. postul vacant de registrator medical, gradul debutant, nivel studii M de la Laboratorul  

radiologie și imagistică medicală (poziția nr.1865 în Statul de funcții al Spitalului 

Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare) se mută  la Serviciul de 

evaluare și statistică medicală și DRG; 

6. postul vacant de statistician medical, gradul principal, nivel studii M  de la Laboratorul 

recuperare, medicină fizică și balneologie (poziția nr.1882 în Statul de funcții al 

Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.18/23.02.2017, cu modificările și completările ulterioare) se mută la Serviciul de 

evaluare și statistică medicală și DRG; 

7. postul de registrator medical, gradul principal, nivel studii M de la Serviciul Județean 

de Medicină Legală (poziția nr.1963 în Statul de funcții al Spitalului Județean de 

Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 

modificările și completările ulterioare) se mută la Serviciul de evaluare și statistică 

medicală și DRG; 

8. postul de registrator medical, gradul principal, nivel studii M  de la Cabinetul oncologie 
medicală (poziția nr.2000 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență 
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Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017, cu 
modificările și completările ulterioare) se mută  la Serviciul de evaluare și statistică 
medicală și DRG;  

II. Transformarea a 2 posturi vacante în Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina: 

1. postul vacant de asistent medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, 
nivel studii PL de la Cabinetul medicina muncii (poziția nr.2013 în Statul de funcții al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post 
de asistent medical, specialitatea medicină generală, nivel studii PL;  

2. postul vacant de consilier juridic, gradul IA, nivel studii S de la Biroul juridic și relații cu 
publicul (poziția nr.2168 în Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/23.02.2017 cu modificările și 
completările ulterioare) se transformă în post de consilier juridic, gradul debutant, 
nivel studii S.  

 III. Transformarea și mutarea unui post vacant în Statul de funții al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina: 
  Postului vacant de asistent medical, gradul debutant, specialitatea medicină generală, nivel 
studii PL de la Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice II (poziția nr.1995 în Statul de funcții 
al Spitalului Județean de Urgență Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.18/23.02.2017 cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post de asistent 
medical, gradul principal, specialitatea medicină generală, nivel studii PL și se mută  la Unitatea de 
transfuzie sanguină. 

 
 
   
 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT   

       PREȘEDINTE  

       MARIUS OPRESCU  
 
 
 
 
 
 

   SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA                    CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  
                        Manager                                                                                Sef serviciu  
           Cătălin - Ștefan ROTEA                                                       Serviciul Resurse Umane    
                                                                                                şi Managementul Unităţilor Sanitare  
                                                                                                             Angela NICOLAE 


