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H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la desființarea unui serviciu social din cadrul Caselor de Tip Familial ,,Sf. Mihail” 

Caracal din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
precum și pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului 

social Casele de Tip Familial ,,Sf. Mihail” Caracal din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 

                           
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1825/20.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.1830/20.02.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.2043/26.02.2020 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.2048/26.02.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- Avizul nr.2069/26.02.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.8296/10.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.1/07.02.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de 
personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 
pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) și alin.(4) 
lit.c), art.34, art.41 alin.(3) și (5), art.43 alin.(1) art.73, art.112 alin.(1), art.113 alin.(1), 
(2) și (5) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(2) și art.123 din Legea nr.272/2004 privind protecția şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.1 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 
serviciului social cu cazare: ,,Centrul….” la Nomenclatorul serviciilor sociale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
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serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(1) lit.a) și (3) și art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției 

Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 
specială, precum și Anexa nr.1 la ordin; 

- prevederile art.32 alin.(4) lit.d) din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.117/26.07.2018; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.191/28.11.2019 cu privire la 
aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Casele de Tip Familial 
“Sf. Nicolae” Caracal și pentru Casele de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal, servicii sociale 
cu cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.44/27.02.2020, 
 

 
            În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și 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.1. Se aprobă desființarea serviciului social cu sediul în municipiul Caracal, str. Craiovei, 

nr.142, județul Olt aflat în structura Caselor de Tip Familial “Sf. Mihail” Caracal din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.2. Alineatul (1) al articolului 2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare înscris în 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.191/28.11.2019, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Serviciul social „Casele de tip familial “Sf. Mihail” Caracal”, cod serviciu social 8790 
CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, 
deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, sediile: 

1. str. Bistriţei, nr.22, municipiul Caracal, judeţul Olt ; 
2. str.Anton Pann, nr.10, municipiul Caracal, judeţul Olt ;  
3. str. Mircea Vodă, nr.82, municipiul Caracal, judeţul Olt ; 
4. str. Mărului, nr.5, municipiul Caracal, judeţul Olt. ” 

  Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea. 
  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – 
Județul Olt.     

 
 

   PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU                      

                 
                    

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                   Secretar General al Județului                     

                                                                                    Marinela – Elena ILIE 
 

SLATINA, 27.02.2020  
Nr.45 
Ș.V./Ș.V./2ex.  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi “pentru” și 1 “neparticipare” la vot. 


