
  

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                     

H O T Ă R Â R E 
cu privire la: modificarea Statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
 
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 4988 din 22.05.2014 cu privire la aprobarea proiectului  de   

hotărâre nr. 4989 din  22.05.2014; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 8966 din 28.04.2014, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 4472 din 06.05.2014; 
- Decizia Managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 252 

din 29.04.2014 referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Matei 
Gheorghița, asistentă medicală principală; 

- Decizia Managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 287 
din 05.05.2014 referitoare la schimbarea locului de muncă al doamnei Bogoi Constanța 
Mariana, infirmieră; 

- raportul nr. 4990 din 22.05.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităților Sanitare  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 5178 din 28.05.2014 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, activitate 
ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

- raportul nr. 5179 din 28.05.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  

- raportul nr. 5182 din 28.05.2014 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget – 
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public  şi  privat al judeţului; 

- 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 90 din 27.06.2013 cu privire la 
transformare post în  statul  de funcții al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 128 din 29.08.2013  cu privire la 
transformare post în  statul  de funcții al  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina;  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 142 din 19.09.2013 cu privire la 
transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 168 din 28.11.2013 cu privire la 
transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 



  

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 18 din 30.01.2014 cu privire la 
transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 32 din 27.02.2014 cu privire la 
transformare posturi în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 51 din 27.03.2014 cu privire la 
modificare Stat de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 66 din 24.04.2014 cu privire la 
transformare post în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     
 În temeiul art.  91 alin. (1) lit. a) şi  d),  alin. (2) lit. 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,  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 
 

Art.1. Se aprobă, modificarea statului de funcții al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 23 din 28.02.2013, cu 
modificările ulterioare, după cum urmează: 

a) postul de asistent medical principal, nivel studii PL, pozitia nr. 1367 - Cap. 
Asigurări - de la Secția Pediatrie se mută la Secția Pneumologie II; 

b)  postul vacant de asistent medical debutant, nivel studii PL, poziția nr. 1730 - 
Cap. Asigurări - de la Secția Pneumologie II se repartizează la Secția  Pediatrie 
în locul postului de la pozitia nr. 1367. 

c) postul de infirmier, nivel studii G, poziția nr. 621 - Cap. Asigurări - de la Secția 
Ortopedie Traumatologie se mută la Compartiment boli cronice; 

d) postul vacant de infirmier debutant, nivel studii G, poziția nr. 1654 - Cap. 
Asigurări - de la Compartiment boli cronice se repartizează la Secția Ortopedie 
Traumatologie în locul postului de la poziția  nr. 621. 

   Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară  îşi 
încetează aplicabilitatea. 
   Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.05.2014 și 
se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului  Resurse Umane şi 
Managementului Unităților Sanitare  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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