
 

  
 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

    cu privire la transformarea unor posturi în statele de funcții ale unor servicii sociale din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

                     
 
   Având în vedere: 
➢  Referatul de aprobare nr.13922/14.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢  Raportul nr.13928/14.12.2022 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților       

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 
➢ Avizul nr.14174/20.12.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică,          

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
➢  Avizul nr.14179/20.12.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de  Agrement; 
➢ Avizul nr.14227/21.12.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
➢ Raportul nr.75694/09.12.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.75695/09.12.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.13672/09.12.2022; 

➢ prevederile Hotărârii nr.14/09.12.2022 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ Dispozițiile Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt de la nr.20020 la nr.20046 din data de 21.11.2022; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.39/24.02.2022 cu privire la reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, modificarea organigramei 
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt - aparat propriu, aprobarea organigramelor, numărului de 
personal și statelor de funcții pentru unele unități subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
statului de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu 
privire la modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii 
sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu 
modificările și completările ulterioare; 

➢ 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; 
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➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.15/28.01.2021 cu privire la aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale centrului rezidențial pentru persoane adulte cu 
handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Șopârlița”, serviciu social cu cazare fără 
personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, cu modificările ulterioare; 

➢ 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, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și 
reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Caracal”, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.32 alin.(4) 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 nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.39/24.02.2022, 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; 

➢ 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.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3), art.3 alin.(1) și (4), art.9, art.11 alin.(1) 
și (5) și art.31 alin.(2) - (5) și (8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
Anexa nr.II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare „Sănătate și Asistenţă Socială” și 
Anexa nr.VIII - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare „Administraţie” la legea-cadru, 
 

  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, începând cu data de 01.12.2022, transformarea unor posturi aferente 
personalului contractual de execuție din statele de funcții ale unor servicii sociale, fără personalitate 
juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a 
promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute, precum și ca urmare a 
promovării în funcții pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Statele de funcții pentru unele dintre serviciile sociale, fără personalitate juridică, din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înscrise în anexele nr.35, 
52 și 53 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019, cu modificările și 
completările ulterioare, în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.29/27.02.2020, cu 
modificările ulterioare, în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/28.01.2021, cu 
modificările ulterioare, în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, în anexele nr.6, 8, 10, 12, 14, 16 și nr.18 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.39/24.02.2022, cu modificările ulterioare, precum și în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.105/24.06.2021, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu 
prevederile art.1 din prezenta hotărâre.  
 
 
 
 



      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, 22.12.2022  
Nr.187 
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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                                                                                            Anexă Hotărârea Consiliului Județean Olt 
                                                                                                                                      nr.187/22.12.2022 
 

Transformarea unor posturi în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 

 
Complex servicii Slatina 
 

Poziţia din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.88/2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

 
 

Vacant / 
Ocupat 

 
 

Funcţia contractuală  
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
7 

 
Ocupat 

Instructor de educație,  
nivel studii M,  

treaptă profesională 
Principal 

Educator,  
nivel studii S 

 

Complex servicii „Sf Ștefan” Slatina 
 

Poziţia din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.88/2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală  
de execuție existentă 

Funcţia ontractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
21 

Ocupat Asistent social, 
nivel studii S,  

grad profesional 
Practicant 

Asistent social, 
nivel studii S,  

grad profesional 
Specialist 

22 Ocupat Consilier juridic, 
nivel studii S,  

grad profesional II 

Consilier juridic, 
nivel studii S,  

grad profesional I 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Luminița” Slatina 
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022, cu modificările 

ulterioare 

Vacant / 
Ocupat 

Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
16 

Ocupat Instructor de educație,  
nivel studii M, treaptă 
profesională Principal 

Educator,  
nivel studii S 

 
17 

 
Ocupat 

Instructor de educație,  
nivel studii M, treaptă 
profesională Principal 

Educator,  
nivel studii S 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Mugurel” Slatina 
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
4 

Ocupat Educator, 
nivel studii S 

Educator, nivel studii 
S, grad profesional 

Principal 
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7 

Ocupat  
Instructor de educație, 

nivel studii M 

Instructor de educație, 
nivel studii M, treaptă 
profesională principal 

 
42 

 
Ocupat 

 
Instructor de educație, 

nivel studii M 
 

Instructor de 
educație, nivel studii 

M, treaptă 
profesională principal 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf. Valentin” Slatina 
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022,  cu modificările 

ulterioare 

Vacant / 
Ocupat 

Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
29 

Ocupat Educator,  
nivel studii S 

 

Educator, nivel studii 
S, grad profesional 

Principal  

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf.Mihail” Caracal  
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022,  cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
33 

 
Ocupat 

 
Educator,  

nivel studii S 

Educator,  
nivel studii S, 

 grad profesional 
Principal 

 
35 

Ocupat Educator, nivel studii 
SSD,  grad profesional 

Principal 

Educator,  
nivel studii S 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf.Nicolae” Caracal  
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022,  cu modificările 

ulterioare 

 
 

Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
13 

 
Ocupat 

Educator,  
nivel studii S 

Educator, nivel studii 
S, grad profesional 

Principal 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf.Maria” Balș 
  

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022,  cu modificările 

ulterioare 

 
 

Vacant / 
Ocupat 

 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia 
contractuală de 

execuție în care se 
transformă 

 
3 

 
Ocupat 

Asistent social,  
nivel studii S, grad 

profesional Debutant 

Asistent social, nivel 
studii S, grad 

profesional Practicant 

 
 
 
 



3 

 

 

Complex servicii de tip rezidențial pentru copii „Sf.Elena” Corabia 
 

Poziţia  din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.39/2022,  cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
16 

Ocupat Educator, 
nivel studii S 

Educator, nivel studii 
S,  grad profesional 

Principal 

 
17 

Ocupat Educator, 
nivel studii S 

Educator, nivel studii 
S, grad profesional 

Principal 

 

Complex servicii persoane adulte Slatina    
a) Centrul de îngrijire și asistență 
 

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.149/26.09.2019, cu modificările 

și completările ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
70 

 
Ocupat 

Inspector de 
specialitate, 

nivel studii S, grad 
profesional II 

Inspector de 
specialitate, nivel studii 

S, grad profesional I 

 
107 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, nivel 
studii G, treaptă 
profesională IV 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională III 

 

b) Cămin pentru persoane vârstnice 
 

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.149/26.09.2019, cu modificările 

și completările ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
143 

Ocupat Infirmieră, nivel studii 
G, treaptă profesională 

Debutant 

Infirmieră, 
nivel studii G 

 

Complex servicii persoane adulte Corabia      
a) Centrul de îngrijire și asistență 

 
Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.105/24.06.2021, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
49 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională IV 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională III 

 
 
 
 
 



4 

 

b) Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
 

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.105/24.06.2021, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
65 

Ocupat Asistent medical, 
nivel studii PL 

 

Asistent medical, 
nivel studii PL, grad 
profesional Principal 

 

Centrul de îngrijire și asistență Șopârlița     
    

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.15/28.01.2021, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
50 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, 

treaptă profesională III 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională II 

 
52 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională IV 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională III 

 
53 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională IV 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională III 

 
54 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională II 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională I 

 

Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu 
    

Poziţia din Statul de funcţii 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.88/2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcția contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
30 

 
Ocupat 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională II 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională I 

 

Centrul de abilitare şi reabilitare Caracal     
 

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.29/27.02.2020, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
44 

 
Ocupat 

Muncitor calificat,  
nivel studii G, treaptă 

profesională II 

Muncitor calificat, 
nivel studii G, treaptă 

profesională I 

 
 
 
 
 

 



5 

 

 
Centrul de abilitare şi reabilitare Cezieni      
 

Poziţia din Statul de funcții 

aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt 

nr.22/22.02.2021, cu modificările 

ulterioare 

 
Vacant / 
Ocupat 

 
Funcţia contractuală 
de execuție existentă 

Funcţia contractuală 
de execuție în care 

se transformă 

 
58 

 
Ocupat 

Muncitor calificat,  
nivel studii G, treaptă 

profesională II 

Muncitor calificat, nivel 
studii G, treaptă 
profesională I 

 
 
 

                                                                         PREŞEDINTE, 
                                                                   Marius OPRESCU 
 
 
 

                                                                                                       ȘEF SERVICIU 
                                                                     Serviciul Resurse Umane și 
                                                                Managementul Unităților Sanitare 

                                                                                                              Laura BOCAI 
 


