cu privire la:

transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

Având în vedere:
- expunerea de motive nr.569/19.01.2016 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 570/19.01.2016;
- raportul nr.4398/19.01.2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.4399/19.01.2016, înregistrată la
Consiliul Județean Olt sub nr.553/19.01.2016;
- raportul nr.571/19.01.2016 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților
Sanitare;
- raportul nr.881/27.01.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, Apărarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii;
- raportul nr.893/27.01.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de
Agrement;
- raportul nr.931/27.01.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică,
Sănătate Familie, Protecţie Copii şi Culte;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.170/27.11.2014 cu privire la aprobare
transformare Complex Servicii Persoane Adulte Spineni în Centrul de Îngrijire și Asistență
Spineni; aprobare organigramă, număr de personal și Regulamente de organizare și funcționare
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Complex Servicii
Persoane Adulte Slatina și Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni; aprobare transformare
funcție publică vacantă într-o funcție publică de nivel inferior; aprobarea statelor de funcții ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale
unităților din structura direcției, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 94/30.07.2015 cu privire la înființarea
,,Centrului de primire în regim de urgență a victimei violenței în familie din Județul Olt” în cadrul
Complexului de servicii „Sf. Ștefan” Slatina; aprobare organigramă, număr de personal, stat de
funcții și Regulament de organizare și funcționare pentru Complexul de servicii „Sf. Ștefan”
Slatina; aprobare organigramă și număr de personal pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt;
- prevederile art. 9, art. 15 și art. 107 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Capitolului I, lit. c) - ,,Funcții publice generale de execuție”, din anexa nr. I –
Familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație”, la Legea – cadru nr.284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a) și d) alin. (2) litera c), alin. (5) lit. a) pct. 3 și art. 97 alin.
(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art. 1. Se aprobă transformarea a 6 posturi vacante, aferente funcțiilor publice de execuție,
din cadrul statului de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt ( prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
170/27.11.2014, cu modificările ulterioare), după cum urmează:
1) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială,

comunicare, registratură și relații cu publicul (poziția nr.9 în statul de funcții) se
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior;
2) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale Compartiment evidență prestații sociale (poziția nr.432 în statul de funcții) se
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior;
3) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
economic, financiar – contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare Compartiment economic, financiar – contabil - (poziția nr.444 în statul de funcții) se
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal;
4) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
economic, financiar – contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare
Compartimentul plată prestații sociale (poziția nr.449 în statul de funcții) se transformă
în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
5) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
achiziții publice și contractare servicii sociale (poziția nr.462 în statul de funcții) se
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
6) postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului
patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor,
protecția mediului, administrativ și aprovizionare – Compartimentul patrimoniu și
tehnic (poziția nr.468 în statul de funcții) se transformă în post de consilier, clasa I,
grad profesional superior.
Art. 2 Statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
170/27.11.2014,cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile
art. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează
aplicabilitatea.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2016 și 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, Instituției Prefectului – Județul Olt și Agenței Naționale a Funcționarilor
Publici.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi pentru.

