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DECIZIA nr.

Referitor la : la modificarea art. 2 din Decizia m.174108.02.2021 cu privire la
nominalizarea membrilor permanenfi 9i membrilor supleanfi in Consiliul Etic al

Spitalului Judefean de Urgenfd Slatina,pebaza votului din data de02.02.2021, pentru
o perioadd de 3 ani

AvAnd in vedere:
- cererea d-neiArsenie Elena, referent de specialitate lll la Serviciul de Management al

. Calitifii Serviciilor de Sdndtate, inregistrat la nr. 4993119.02.2021, prin care solicitd
Tnlocuirea din Consiliul Etic al Spitalului Jude(ean de Urgen{d Slatina unde a fost
numitd secretar supleant in Consiliul de Eticd prin Decizia nr. 174108.02.2021 gi
aprobarea conducerii unitdlii;

- procesul-verbal privind consemnarea rezultatului votirii pentru alegerea personalului
medical in Consiliul Etic al Spitalului Judefean de Urgenld Slatina, inregistrat la nr.
3397t02.02.2021;

- procesul-verbal privind consemnarea rezultatului votdrii pentru alegerea personalului
sanitar Tn Consiliul Etic al Spitalului Judelean de Urgen(d Slatina, inregistrat la nr.
3398/02.02.2021;

- prevederile art. 12 din HotdrArea CD nr.1104.02.2021, privind consemnarea
rezultatului votdrii pentru alegerea personalului medico-sanitar in Consiliul Etic al
Spitalului Jude{ean de Urgenld Slatina, desemnarea secretarilor 9i 'a consilierului
juridic al Consiliului Etic ;

- prevederile O.M.S. nr. 150212016 pentru aprobarea componenlei gi a atribu(iilor
Consiliului Etic care functioneazd in cadrul spitalelor publice.
Tn temeiul Dispozi{iei Consiliului Judefean Olt nr.254127.1O.2020,managerul interimar

al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina,

Decide:

Art.ll. Art.2. din Decizia nr. 174108.02.2021 cu privire la numirea secretarului
permanent, a secretarului supleant gi a consilierului juridic in Consiliul Etic, conform art. 3
alin.3 din O.M.S. nr. 150212016 ,se modificd astfel :

- d-na Voiculescu Dana Camelia, consilier I la Serviciul de Management al Calitdfii
Serviciilor de Sdndtate o inlocuiegte pe d-na Arsenie Elena, referent de specialitate lll
la Serviciul de Management al Caliti(ii Serviciilor de Sdndtate - secretar supleant in
Consiliul de Eticd

i d-na Voiculescu Dana Camelia vor duce la indeplinire

Data azi: 27
Vizat pentru Iegalitate,

Gonsili

intocmit,
Raluca Dumitrache

Sef serv. R.U.N.O.,
Elena Georgi nache

D municdrii:

Art.lll. Servici

6uj* 
o'4

'o" SpITA{-UL

t-_ Si ,q i'i

Luat la cunostintd;


