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 HOTĂRÂRE 
          
 
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. 

 
 

            Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.5338/19.05.2016 referitoare la aprobarea proiectului de hotărâre 

nr.5339/19.05.2016; 
- raportul nr.5340/19.05.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul  Unităţilor   Sanitare    

din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.5505/24.05.2016 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.5464/24.05.2016 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- raportul nr.5479/24.05.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și culte; 
- raportul nr.5571/25.05.2016 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finante, 

Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului; 
- Raportul nr.38421/18.05.2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt prin Adresa nr.38422/18.05.2016 înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.5267/18.05.2016; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt                          
nr.34471/18.05.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5286/19.05.2016; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.2/17.05.2016 în care au fost prezentate și avizate propunerile conform 
raportului susmenționat; 

- Avizele nr.4964/ANPD/25.05.2016, nr.4965/ANPD/25.05.2016 și nr.4966/ANPD/25.05.2016 
ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; 

- prevederile art.1, art.2, art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările ulterioare; 
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- prevederile art.1, art.2, art.3 alin.(1) și (2) și art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

- pozițiile nr.5, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 24, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 49 și 65 din Nomenclatorul 
serviciilor sociale înscris în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.867/2015; 

- prevederile art.7 din OUG nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări  și completări  prin Legea nr.174/2015, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.50/2015 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, 
modificată și completată prin HG nr.884/2015; 

- prevederile anexelor nr.1-4 la Nomenclatorul serviciilor sociale înscris în Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.867/2015; 

- prevederile art.7 alin.(4) lit.d) și art.8 alin.(3) lit.f) teza a II-a din Regulamentul – cadru de 
organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.30 lit.a), art.51 alin.(1), (2), (3) și (5) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Anexelor nr.1 și Anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

- prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1),art.58, art.65-67 și art.75-77 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15279/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15272/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15278/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15277/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15273/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15268/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15276/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15275/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15274/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15269/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15271/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15270/15.12.2014 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.13734/12.11.2014 referitoare la încetare 
raport de serviciu existent (pensionare limită de vârstă); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8564/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 



- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8563/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8571/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8573/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8566/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8565/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.8572/23.06.2015 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție cu grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17837/27.11.2015 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.18024/27.11.2015 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.18023/27.11.2015 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17836/27.11.2015 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.17835/27.11.2015 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15572/13.10.2015 referitoare la numire 
definitivă în funcție publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire drepturi 
salariale Dispoziția nr. 15574/13.10.2015 referitoare la numire definitivă în funcție publică de 
execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.15573/13.10.2015 referitoare la numire 
definitivă în funcție publică de execuție urmare finalizării perioadei de stagiu și stabilire drepturi 
salariale; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.2810/10.02.2015 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent (pensionare anticipată); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.3446/26.02.2015 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent(pensionare la limită de vârstă ); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5506/06.04.2015 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent ( deces); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4416/18.03.2015 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent(pensionare la limită de vârstă ); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.10656/28.07.2015 referitoare la modificare 
CIM; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.46/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.45/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.44/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.43/04.01.2016 referitoare la promovare în 
grad profesional superior celui deținut anterior  promovării; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.1146/01.02.2016 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent(pensionare parțial anticipată); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4641/07.04.2016 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent(deces); 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5265/25.04.2016 referitoare la încetare raport 
de serviciu existent(pensionare limită de vârstă); 



- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.1142/01.02.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4542/01.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.4543/01.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5322/28.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție; 

- Dispoziția Directorului General al DGASPC Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire în 
funcție publică de execuție. 
 
 

În temeiul art. 91 alin. (1), lit. a), alin.(2), lit.c), art. 97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(1) și 
art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

 Art. 1. Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt prin: 

1. schimbarea denumirii Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din 
cadrul  Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina în Centrul de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip ambulatoriu; 

2. schimbarea denumirii Centrului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din 
cadrul  Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia în Centrul de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; 

3. transformarea Căminului pentru persoane vârstnice Băbiciu în Centrul de îngrijire şi 
asistenţă Băbiciu; 

4. schimbarea denumirii Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap 
Cezieni în Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 

5. schimbarea denumirii Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap 
Caracal în Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal; 

6. desființarea Complexului Servicii pentru Persoane Vârstnice Slatina și înființarea 
Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în 
situaţii de nevoie Slatina, având în componență două centre: Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi şi Centrul de zi de consiliere şi informare pentru alte 
persoane aflate în situaţii de nevoie; 

7. desființarea Centrului de plasament „Floare de colţ” Balş și înființarea Complexului 
servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş cu trei centre: 
Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii; 

8. desființarea Centrului de îngrijire pentru tineri peste 18 ani „Paşi spre viitor” Corabia și 
extinderea, în spațiul astfel disponibilizat, a Centrului de îngrijire şi asistenţă din cadrul 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia; 

9. schimbarea denumirii Centrului de recuperare a copilului cu dizabilităţi Slatina în Centrul 
de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina; 

10. schimbarea denumirii Centrului de recuperare a copilului cu dizabilităţi Caracal în 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal; 

11. schimbarea denumirii Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, 
neglijat şi exploatat din cadrul Complexului Servicii „Sf. Ştefan” Slatina în Centrul de 
primire în regim de urgenţă pentru copii; 

12. desfiinţarea Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii din cadrul 
Complexului Servicii „Sf. Ştefan” Slatina; 



13. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii Slatina în Centrul 
de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 

14. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 
Complexului Servicii Slatina în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 
copii; 

15. desființarea Centrului de planning familial din cadrul Complexului Servicii Slatina; 
16. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii „Amicii” Slatina în 

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
17. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 

Complexului Servicii „Amicii” Slatina în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii; 

18. schimbarea denumirii Centrului de zi din cadrul Complexului Servicii „Sf. Elena” Corabia 
în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 

19. schimbarea denumirii Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi din cadrul 
Complexului Servicii „Sf. Elena” Corabia în Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii; 

20. înfiinţarea în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/ reintegrarea copilului în familie având în componență două centre: Centrul de 
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi Centrul de zi pentru 
pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie 
 Art. 2. Se aprobă organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, conform anexelor 
nr.1 și 2. 

Art.3. Se aprobă organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor 
nr.3- 56.  

Art. 4. Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, 
conform anexelor nr.57-96. 

Art. 5. Anexele nr.1- 96 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 

încetează aplicabilitatea.  
 Art. 7. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 15.07.2016 și 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 – Judeţul Olt.     

 
PREŞEDINTE 

Paul STĂNESCU 
 
 

                                                                                     Contrasemnează  
                                                                                           Secretar al județului 

                                                                                                              Gabriel BULETEANU  
 
 
 
  Slatina  26.05.2016 
  Nr.88 
  A.N/A.N./3 ex     
  
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 voturi ,,pentru”  
și un număr de 7 voturi ” împotrivă” 


