
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Jude ţean Olt  nr. 

114/2010 cu privire la numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în calitate de 
membri şi membri supleanţi în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale către 
Consiliul Judeţean Olt 
 
Având în vedere: 
-  Expunerea de motive nr.10632/22.11.2011 cu privire la Proiectul de hotărâre                       
nr. 10633/22.11.2011; 
- Raportul comun al Serviciului Juridic Contencios şi Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu 
Instituţiile subordonate nr.10634/22.11.2011; 
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement   nr. 
10680/22.11.2011; 
- Raportul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, 
protecţie copii şi culte nr. 10679/22.11.2011; 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 10681/22.11.2011; 
-   Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 91/24.06.2010 cu privire la aprobarea transferului 
managementului asistenţei medicale al unor unităţi sanitare publice de la Direcţia de Sănătate 
Publică Olt  la Consiliul Judeţean Olt; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 99/2010 cu privire la aprobare organigramă, număr de 
personal stat de funcţii, şi pondere funcţii publice pe categorii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 137/24.11.2011 cu privire la modificarea articolului 1 
al Hotărârii Consiliului Judeţean Olt  nr. 113/2010 cu privire la constituire structură cu atribuţii 
specifice în domeniul managementului asistenţei medicale; 
-  prevederile art. 186 alin. (2) lit. b), alin. (4), alin. (7) şi alin.(13) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului  
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 



În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d) alin. 5 lit. a) pct. 3 şi art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
  Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  HOTĂRÂRE. 
 
Art. I.  Punctul nr. I al articolului 1 din Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 114/2010 

cu privire la numire reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Olt în calitate de membri şi membri 
supleanţi în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a 
aprobat transferul managementului asistenţei medicale către Consiliul Judeţean Olt, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
„ I. Spitalul Jude ţean de Urgenţă Slatina 
Membri: 
 
1) GRECU Ion Cătălin  – consilier - Cabinet Preşedinte – Consiliul Judeţean Olt - 

inginer; 
2)OBRETIN Florin  – consilier - Cabinet Primar al municipiului Slatina –     economist; 
 
Membri supleanţi: 
 
1) BUŞOIU Nicolae – Şef serviciu – Direcţia Buget - Finanţe –  economist – Consiliul 

Judeţean Olt; 
2) ILIE Marinela Elena  – consilier juridic – Serviciul Juridic Contencios – Consiliul 

Judeţean Olt.” 
 
Art. II.  Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, şi 

persoanelor nominalizate la art. I, Muzeului Judeţean Olt, Serviciului Juridic Contencios, 
Direcţiei Buget – Finanţe, Direcţiei pentru Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile Locale, 
Serviciului achiziţii, licitaţii, contractări, Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţiile 
Subordonate, Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, domnului Virgil Delureanu, domnişoarei Ana Venera Ştefănescu, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, Primarului municipiului Slatina şi Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
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