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H O T Ă R Â R E 
cu privire la: suplimentarea num ărului de personal al  Spitalului Jude ţean de Urgen ţă 

Slatina cu un post de liftier 
 

          Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 8458 din 20.09.2012 cu privire la aprobarea proiectului  de   

hotărâre nr. 8459  din 20.09.2012; 
- adresa  nr. 19219 din 06.09.2012 a Spitalului Județean de Urgență Slatina înaintată  

Consiliului  Judeţean Olt  şi înregistrată sub nr. 7897 din 06.09.2012;  
- certificatul eliberat de Tribunalul Olt Sec ția I Civil ă pentru dosarul nr. 1481/104/2012;  
- raportul nr. 8460  din 20.09.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 

Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr. 8631 din 25.09.2012 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 
- raportul nr. 8651 din 25.09.2012 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 

Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 
- raportul nr. 8664 din 26.09.2012 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 
- prevederile  Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 91 din 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; 

- prevederile Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr.  93  din 21.08.2012  cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru Spitalul de Județean de 
Urgență Slatina;  

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 274 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, modificată de 
Legea nr. 147/2012; 

- prevederile Legii – cadru  nr.  284/2010  privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hot ărârii de Guvern nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii 
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au 
desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la 
Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se 
transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale 
şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonan ţei  de Urgen ţă 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; 

- prevederile Hot ărârii  Guvernului  nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
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ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, modificată de Hotărârea Guvernului nr. 947/2009; 

- prevederile Ordinului Ministrului S ănătăţii nr. 721/2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slatina; 

- prevederile Ordinului Ministrului S ănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor 
de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal; 

- prevederile Ordinului Ministrului  S ănătăţii nr. 834/2011  privind aprobarea Criteriilor 
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de 
salarizare pe grade  pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care 
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază.  
 
În temeiul art .  91 alin. (1) litera a) și d), alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3   şi art. 97 

alin. (1)  din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001, republicat ă, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare,  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT  adoptă prezenta h o t ă r â r e : 
 
  Art.1.  (1)  Se aprob ă suplimentarea  num ărului de personal al Spitalului Jude țean 
de Urgen ță Slatina, prin înfiin țarea unui post de muncitor IV (liftier), la Atelier ul de 
între ținere și repara ții instala ții, utilaje, cl ădiri din cadrul Spitalului Jude țean de Urgen ță 
Slatina.  

  (2) Postul de  muncitor IV (liftier) prev ăzut la alin.(1) se înfiin țează în vederea 
punerii în aplicare a Sentin ței Civile nr.1804 din 29.08.2012 pronun țată de Tribunalul Olt 
în dosarul nr.1481/104/2012, conform Certificatului   eliberat de Tribunalul Olt Sec ția I 
Civil ă.    
   Art.2.   Se aprob ă suplimentarea cu un post, respectiv postul de munc itor IV 
(liftier), a num ărului de 56 posturi aferente Atelierului de între ținere și repara ții instala ții, 
utilaje, cl ădiri din cadrul Spitalului Jude țean de Urgen ță Slatina și implicit suplimentarea 
cu postul respectiv a num ărului total de 2699,5 posturi aprobate prin Hot ărârea 
Consiliului Jude țean Olt nr. 93 din 21.08.2012 pentru Spitalul Jude țean de Urgen ță 
Slatina. 
   Art.3. Se aprob ă suplimentarea cu un post de muncitor IV (liftier) a statului de 
func ții al Spitalului Jude țean de Urgen ță Slatina, aprobat prin Hot ărârea Consiliului 
Jude țean Olt nr. 93 din 21.08.2012. 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se  comunic ă Direcţiei Economice, Direcţiei 
Buget – Finanţe, Serviciului  Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate  din  cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt,  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, 
în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt  şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt.  
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