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H O T Ă R Â R E 

 
        cu privire la:  transformare post  în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de        

Urgenţă Slatina  
 
                Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 6402 din 21.06.2013 cu  privire la aprobarea proiectului  de 

hotărâre nr. 6403  din 21.06.2013; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 10859 din 12.06.2013 

înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6049 din 12.06.2013; 
- raportul nr. 6404 din 21.06.2013 al Serviciului Resurse Umane și Relații cu Instituții 

Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- raportul nr. 6531 din 26.06.2013 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – 

finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public  şi  privat al judeţului; 
- raportul nr. 6538 din 26.06.2013 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate 

știinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii și culte; 
- raportul nr. 6539 din 26.06.2013 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 

sportive și de agrement; 
- raportul nr. 6540 din 26.06.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- prevederile Regulamentului privind promovarea personalului din cadrul unităților 

sanitare al căror management a fost preluat de către Consiliul Județean Olt, 
aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 179 din 26.04.2013; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.  23 din 28.02.2013 cu privire la 
aprobare organigramă, număr de personal și stat de funcții pentru Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slatina;  

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

- prevederile Anexei la Ordinul Ministerului Sănătății 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, 
 

       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 administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă  prezenta hotărâre: 
 

ART.1. (1) Se aprobă transformarea postului de psiholog practicant, nivel  
studii S, de la Centrul de  Sănătate Mintală (CSM), cap. TRANSFERURI (poziția nr. 
130 în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 23 din 28.02.2013) în post de psiholog specialist, nivel 
studii S, de la Centrul de  Sănătate Mintală (CSM), cap. TRANSFERURI. 

 (2) Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 23 din 28.02.2013 cu privire la aprobare 
organigramă, număr de personal și stat de funcții pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, se modifică în mod corespunzător cu prevederile alin.(1). 

ART.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 
            ART.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.07.2013 
și se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciului Resurse Umane 
şi Relaţii cu Instituţii Subordonate, din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina  în vederea aducerii la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – județul Olt.   

 
 

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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