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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte
Corabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social
cu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Având în vedere:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

Referatul de aprobare nr.8699/17.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.8703/17.08.2021 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Avizul nr.8923/24.08.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
Avizul nr.8927/24.08.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și
de Agrement;
Avizul nr.8929/24.08.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
Raportul nr.45450/10.08.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.45487/10.08.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.8502/10.08.2021;
prevederile Hotărârii nr.13/10.08.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021 cu privire la înființarea centrului
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021 cu privire la aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, serviciu
social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt;
prevederile art.32 alin.(4) lit.d) și lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare;
prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
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➢ prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
➢ prevederile art.1 alin.(1), art.539 lit.b) și art.540 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
➢ prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum și Anexa nr.II (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Sănătate și Asistență
Socială”) și Anexa nr.VIII (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Administrație”) la legeacadru;
➢ prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt nr.7025/22.06.2021 referitoare la încetare de drept a contractului
individual de muncă existent, conform art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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. Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris în anexa nr.2 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, se modifică prin:
a) desființarea postului vacant aferent personalului contractual de execuție de instructor de
ergoterapie, nivel studii M, treaptă profesională debutant de la Compartimentul de specialitate,
de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția nr.5 în Statul de funcții al Complexului
Servicii Persoane Adulte Corabia);
b) înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de instructor de educație,
nivel studii M, treaptă profesională principal, la Compartimentul de specialitate, de îngrijire,
asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii
Persoane Adulte Corabia, pe perioadă nedeterminată;
c) transformarea a două posturi în statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte
Corabia, înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, după
cum urmează:
- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV din cadrul
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire al Centrului de
Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția
nr.52 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se transformă în
post de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I;
- postul vacant de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional principal din cadrul
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de servicii de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte
Corabia (poziția nr.62 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se
transformă în post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional debutant.
Art. 2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare “Centrul de îngrijire
și asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris în anexa la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
” d) instructor de educație (235204); ”
2. La articolul 10, alineatul (3) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
” d) instructorul de educație îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
1. asigură recuperare, protecție şi îngrijire specializată în funcție de vârstă, dezvoltare
fizică şi intelectuală, tip de handicap;
2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării dreptului la exprimarea liberă a opiniei;
3. efectuează activități care se fac cu frecvenţă zilnică şi lunară: programe instructiveducative, observă comportamentul beneficiarului şi este responsabil pentru felul în care
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aceştia îşi petrec timpul liber, participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii educativrecuperatorie a beneficiarilor, stabileşte la începutul fiecărei luni un plan care
evidenţiază activitatea pe care acesta trebuie să o facă în cursul lunii respective. Planul
mai cuprinde jocuri didactice, activităţi de recreere şi stimulare, activități de îndemânare
și creație, deprinderi de viață independentă, strategiile si metodele folosite;
4. asigură un ajutor adecvat pentru realizarea activităților de bază ale vieții beneficiarilor
precum și asistența necesară beneficiarilor aflați în situație de dependență;
5. participă alături de infirmiere la îngrijirea beneficiarilor, formarea deprinderilor de
autoservire, autonomie si socializarea acestora;
6. asigură împreună cu personalul de îngrijire întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aferente
desfăşurării procesului educativ;
7. participă la servirea mesei;
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor cu care desfășoară activităţi
educative şi informează şeful centrului cu privire la orice abuz fizic, emoțional, sexual
sau de altă natură asupra acestora;
9. pregătește zilnic activități de stimulare educativă (senzorial, psihomotor, cognitive si de
vorbire, motricitate fină, socializare) atât în saloane şi în sălile de zi sau în aer liber;
10. participă creativ şi activ la diverse proiecte în favoarea beneficiarilor;
11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii necesarul de materiale didactice, aparatură,
etc, necesare desfaşurării activităţii, raspunde de corecta utilizare a mobilierului şi
materialelor din dotare. ”
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, 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, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela - Elena ILIE

SLATINA, 26.08.2021
Nr.123
Ș.V./Ș.V./2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi ,,pentru” și o ,,neparticipare” la vot.
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