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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 
 

  
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, a fost 
întocmit în conformitate cu următorul temei legal: 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.392 alin.(1) și art.610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 
reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență 
socială în România. 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu 
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel 
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare 
precum și finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018 au fost stabilite salariile de bază 
pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, iar conform 
prevederilor art.3 din hotărâre, pe data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.9/25.01.2018 și-a  încetat aplicabilitatea orice prevedere contrară. 
 În mod eronat la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 a fost 
invocată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/27.07.2017 în loc de Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.9/25.01.2018, Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/27.07.2017 fiind una din 
prevederile contrare Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018.  
 
Având în vedere: 
 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.392 alin.(1) și art.610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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prin proiectul de hotărâre se propune modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, astfel: 

,, Art.2. Coloana a 2-a „Funcția” de la subpunctul 2 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, 
din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
               „                                                                                                                                    „ 

2 Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice: grad profesional superior 

                                                                                                                                                  
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 



 

 

  
 

H O T Ă R Â R E 
-PROIECT- 

 
        pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu 

privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

 

 
 

Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr.434/15.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.392 alin.(1) și art.610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

            În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu 
art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
   

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

Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparat propriu, se modifică și va avea următorul cuprins: 

,, Art.2. Coloana a 2-a „Funcția” de la subpunctul 2 al punctului 2 – Funcții publice de 
execuție, din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
                „                                                                                                                                    „ 

2 Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice: grad profesional superior 

                                                                                                                                                 . 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe și Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 
vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 
  INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

                                                             
                     AVIZAT                                                                                                                                                        

                                                                                                  Secretar general al Județului                     
                                                                                                    Marinela – Elena ILIE 

 
Ș.V/Ș.V/2ex.                                                                  
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Nr.6/15.01.2020 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                               
Serviciul Resurse Umane                                                                 
și Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.438/15.01.2020 

 
R A P O R T 

    la Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții 

ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu 

 
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este reglementat 

cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu personalitate 

juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean, măsurile de 
asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare precum și 
finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Județean Olt. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au fost aprobate 
organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat 
propriu. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018 au fost stabilite salariile de bază pentru funcțiile 
publice și contractuale din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, iar conform prevederilor art.3 din hotărâre, pe data intrării 
în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018 și-a încetat aplicabilitatea orice prevedere 
contrară. 

În mod eronat la art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 a fost invocată Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.116/27.07.2017 în loc de Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/27.07.2017 fiind una din prevederile contrare Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr.9/25.01.2018.  

 
Având în vedere: 
 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.392 alin.(1) și art.610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  
propunem modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparat propriu, astfel: 

,, Art.2. Coloana a 2-a „Funcția” de la subpunctul 2 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, din anexa 
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.9/25.01.2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

                „                                                                                                                                    „ 

2 Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice: grad profesional superior 

                                                                                                                                                 . 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 

 
ŞEF SERVICIU,                                                 ŞEF SERVICIU,                                                                                

Serviciul Juridic - Contencios                        Serviciul Resurse Umane și   
             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                   Managementul Unităților Sanitare                                               

                                        Angela NICOLAE 
 
 

                                 Întocmit,  
                                 Consilier juridic, grad profesional superior                

                                    Ștefania – Anișoara VLAD 


