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HOTĂRÂRE 
 

cu privire la aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.8596/19.08.2016 referitoare la proiectul de 

hotărâre nr.8597/19.08.2016; 
- Raportul nr.8598/19.08.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 

Unităţilor  Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Olt; 

- Raportul nr.8710/23.08.2016 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- Raportul nr.8754/23.08.2016 al Comisiei pentru Administraţie Publică Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) - (3), art.113 alin.(1) și (2) din 

Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin.(1), art.6 și art.7 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.1434/2004, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.34 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înscris în 

Anexa nr.57 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.126/28.08.2014 cu privire 

la aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.97/24.06.2016  cu privire 

la constituirea Consiliului Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor 

locale din data de 5 iunie 2016; 

- Adresa nr.60365/09.08.2016 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.8262/09.08.2016, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt a solicitat actualizarea componenței  Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Olt nr.310/12.11.2014 referitoare la 

încetarea modificării raportului de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar 

a funcției publice de conducere de Secretar al județului, grad II, nivel studii S, 

clasa de salarizare 91; numire în funcția publică de conducere de Secretar al 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

Cabinet Preşedinte 

  În conformitate cu prevederile 

art.nr.24, alin.(4) litera „g” din Hotărârea 

Guvernului nr.117/1999 pentru aprobarea 

normelor metodologice şi a măsurilor 

tranzitorii de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.26/1997 privind protecţia copilului 

aflat în dificultate, precum şi a 

Metodologiei de coordonare a activităţilor 

de protecţie şi de promovare a drepturilor 

copilului la nivel naţional, Colegiul 

Director aprobă ştatul de funcţii şi 

salarizarea personalului serviciului public 

specializat pentru protecţia copilului. 

  Având în vedere cele mai sus 

menţionate, schimbarea funcţiilor de 

execuţie ale  domnului MINCĂ 

Constantin – Şef centru plasament la 

Centrul de Plasament „TEMERARII” 

Balş şi doameni IORDACHE Melania – 

Şef centru plasament la Centrul de 

Plasament „Floare de colţ” Balş, este de 

competenţa Colegiului Director al 

Direcţiei Generale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului Olt. 

   

 

 

 

 
 

 

 



județului, grad II, nivel studii S, clasa de salarizare 91; stabilire drepturi 

salariale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.84/27.06.2013 cu privire la numire în 

funcție publică de conducere de Director general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; încetare modificare raport de 

serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 

de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.7767/14.08.2013 

referitoare la numire în funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU și 

stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3661/09.03.2011 

referitoare la numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării 

D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1964/02.02.2010 

referitoare la reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și stabilire 

drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3604/09.03.2011 

referitoare la numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării 

D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și 

stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3608/09.03.2011 

referitoare la numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării 

D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1969/02.02.2010 

referitoare la reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și stabilire 

drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8955/16.09.2013 

referitoare la numire în funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU și 

stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1975/02.02.2010 

referitoare la reîncadrare în funcție publică, conform Legii cadru nr.330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și stabilire 

drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3590/09.03.2011 

referitoare la numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării 

D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și 

stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 
referitoare la numire în funcție publică de conducere; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4368/06.04.2010 

referitoare la numire în funcție publică de conducere de Director general 

adjunct; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4369/06.04.2010 

referitoare la numire în funcție publică de conducere de Director general 

adjunct. 

 



 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. a) pct.2, 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 componența nominală a Colegiului Director al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

Președinte: - Gabriel Buleteanu  Secretar al Județului Olt 

Membri: 

- Dorin - Teodor Postelnicu   Consilier Județean; 

- Mariana Matei     Consilier Județean; 

- Gheorghe Alin Sorin Ciucu   Consilier Județean; 

- Rădița Piroșca     Director General - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Cristian - Nicolae Lungu    Director General Adjunct - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Ilie Alexie      Director General Adjunct - D.G.A.S.P.C Olt; 

- Sorin - Mihail Gheorghe    Șef serviciu - Serviciul monitorizare,  

analiză statistică, indicatori asistență    
socială și incluziune socială, comunicare, 
registratură și relații cu publicul - 
D.G.A.S.P.C Olt; 

- Oana - Mădălina Constantin   Șef birou – Biroul adopții și postadopții -    

D.G.A.S.P.C Olt; 
-     Mariana - Daniela Toma Șef serviciu – Serviciul evaluare complexă 

a Copilului - D.G.A.S.P.C Olt; 

-     Viorica Stoica Șef serviciu – Serviciul de evaluare inițială, 

intervenție în regim de urgență în domeniul 

asistenței sociale, intervenție în situație de 

abuz, neglijare, trafic, migrațiune și 

repatrieri și violență în familie și telefonul 

pentru semnalarea cazurilor de urgență - 

D.G.A.S.P.C Olt; 

-     Nicoleta Moraru Șef serviciu – Serviciul pentru îngrijire de tip 

rezidențial a copilului - D.G.A.S.P.C Olt; 

-     Mădălina - Ștefania Petre Șef serviciu – Serviciul management de caz 

pentru adulți, asistență persoane vârstnice 

și monitorizare servicii sociale - 

D.G.A.S.P.C Olt; 

-     Iuliana Stănoiu     Șef Birou – Biroul Resurse Umane –  

D.G.A.S.P.C Olt; 

-    Carmen - Elena Stamate Șef serviciu – Serviciul economic și 

financiar contabil - D.G.A.S.P.C Olt; 

-     Dumitru - Eleodor Iosim Șef serviciu - Serviciul achiziții publice și 

contractare servicii sociale - D.G.A.S.P.C 

Olt; 

-     Pîrvu - Lucică Olteanu Șef serviciu – Serviciul patrimoniu, tehnic, 

securitate și sănătate în muncă, apărare 

împotriva incendiilor, protecția mediului, 

administrativ și aprovizionare. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară 
îşi încetează aplicabilitatea. 



Art.3. 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 și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
    

PREŞEDINTE, 
       Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ   
                                                                                       Secretar al  Judeţului, 

                                                                                     Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina, 25.08.2016 
Nr.137 
A.L.A./A.L.A/2ex. 
  
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 23 de voturi „pentru” și 4 abțineri. 


