
                                                                                                                                                                                                              
H O T Ă R Â R E 

 
 
     cu privire la: - transformări de posturi în statele de funcții ale Direcției Generale de  
  Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  – aparat propriu  și servicii sociale 

 fără personalitate juridică din structura directiei; 
- modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare  a 
 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  

                                                                                      
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.505/18.01.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr.506/18.01.2017; 
- raportul nr.507/18.01.2017 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul 

aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Olt; 
- raportul nr.697/25.01.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.701/25.01.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 
- raportul nr.717/25.01.2017 al Comisia pentru cultură, învățământ, activitate științifică, sănătate, familie, 

protecție copii și culte; 
- raportul nr.3858/18.01.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.470/18.01.2017,  înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr. 3859/18.01.2017; 

- referatul nr.73741/03.10.2016 al Compartimentului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei 
sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernametale din cadrul DGASPC Olt; 

- prevederile Hotărârii 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; 

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

- prevederile art.1, art.2, art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările ulterioare; 

- 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; 

- 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; 

- 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 Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.25bis/09.01.2017 referitoare la 
promovare în grad profesional imediat superior și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.26/05.01.2017 referitoare la promovare 
în grad profesional imediat superior și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.26bis/09.01.2017 referitoare la 
promovare în grad profesional imediat superior și stabilire drepturi salariale; 
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- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.109/13.01.2017 referitoare la 
promovare în grad profesional imediat superior și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.110/13.01.2017 referitoare la 
promovare în grad profesional imediat superior și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8295/01.07.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8296/01.07.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8297/01.07.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8298/01.07.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8299/01.07.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional superior celui deținut anterior promovării; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.13303/03.10.2016 referitoare la 
promovare în grad profesional imediat superior; 

- referatul nr.9/13.01.2017 întocmit de șeful Complexului Servicii Slatina înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt 
sub nr.2635/13.01.2017; 

- referatul întocmit de șeful Centrului CS ʺSf. Ștefanʺ înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.2518/13.01.2017; 

- referatul nr.25/13.01.2017 întocmit de șeful C.T.F. ʺSfânta Mariaʺ - Balș înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt 
sub nr.2513/13.01.2017; 

- referatul nr.138/13.01.2017 întocmit de șeful Centrului de Recuperare și Reabilitare Cezieni înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2514/13.01.2017; 

- referatul nr.207/13.01.2017 întocmit de șeful Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2536/13.01.2017; 

- referatul nr.144/13.01.2017 întocmit de șeful Centrului de Îngrijire și Asistență Spineni înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2539/13.01.2017; 

- referatul nr.27/13.01.2016 întocmit de șeful Căminului pentru Persoane Vârstnice Fălcoiu înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2543/13.01.2017; 

- referatul nr.253/13.01.2017 întocmit de șeful Caselor de Tip Familial ʺSf. Valentinʺ Slatina înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2550/13.01.2017; 

- referatul nr.60/13.01.2016 întocmit de șeful centrului Casele de Tip Familial ʺMugurelʺ înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2687/13.01.2017; 

- referatul nr.63/13.01.2016 întocmit de șeful C.T.F. ʺLuminițaʺ înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.2552/13.01.2017; 

- referatul nr.101/13.01.2017 întocmit de șeful Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2571/13.01.2017; 

- referatul nr.127/13.01.2017 întocmit de șeful CTF ʺSfânta Elenaʺ Corabia înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt 
sub nr.2563/13.01.2017; 

- referatul întocmit de șeful C.T.F. ʺSfântul Nicolaeʺ înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.2978/16.01.2017; 

- referatul nr.11/13.01.2017 întocmit de șeful Centrului Maternal ʺAdelinaʺ Slatina înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.3106/16.01.2017; 

- referatul nr.77/16.01.2017 întocmit de șeful Centrului de Îngrijire și Asistență Șopîrlița înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2731/16.01.2017; 

- referatul nr.93/13.01.2017 întocmit de șeful Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Drăgănești 
- Olt înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2730/16.01.2017; 

- referatul nr.119/13.01.2017 întocmit de șeful Caselor de Tip Familial ʺSfântul Mihailʺ Caracal înregistrat 
la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2732/16.01.2017; 

- referatul nr.152/16.01.2017 întocmit de șeful Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2860/16.01.2017, 
 
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 unor posturi aferente funcțiilor publice și personalului contractual,  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Art.5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGASPC Olt – aparatul propriu, 
aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 88/26.05.2016, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

ʺLa art.5 se introduce un nou punct – punctul 161 care va avea următorul conţinut: „161 - 
organizează activităţi de formare profesională aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului 



nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare”.ʺ 

 
Art.3 Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 
propriu și serviciile sociale fără personalitate juridică din structura direcției prevăzute în Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 la 
proiectul  de hotărâre: 
- statul  de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 

înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina înscris în anexa nr.30 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia înscris în anexa nr.31 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Spineni înscris în anexa nr.32 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița înscris în anexa nr.33 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscris în anexa nr.35 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni înscris în anexa nr.36 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal înscris în anexa nr.37 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești – Olt înscris în anexa 

nr.38 la H.C.J. nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺLuminițaʺ Slatina înscris în anexa nr.40 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina înscris în anexa nr.42 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺSf.Valentinʺ Slatina înscris în anexa nr.43 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal înscris în anexa nr.44 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺSf.Nicolaeʺ Caracal înscris în anexa nr.45 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺSf.Mariaʺ Balș înscris în anexa nr.46 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Caselor de tip familial ʺSf.Elenaʺ Corabia înscris în anexa nr.47 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Centrului maternal ʺAdelinaʺ Slatina înscris în anexa nr.51 la H.C.J. nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Complexului servicii ʺSf.Ștefanʺ Slatina înscris în anexa nr.52 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Complexului servicii Slatina înscris în anexa nr.53 la H.C.J. nr.88/26.05.2016; 
- statul  de funcții al Complexului servicii ʺSf.Elenaʺ Corabia înscris în anexa nr.55 la H.C.J. 

nr.88/26.05.2016. 
 

  Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
 
  Art.5  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.02.2017 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 și Instituției Prefectului – 
Județul Olt.  

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU  

 
                                                                                     Contrasemnează  

                                                                                           Secretar al județului 
                                                                                                            Gabriel BULETEANU  
 Slatina  26.01.2017 
  Nr.12 
  R.I.A/R.I.A/2 ex     
  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29   voturi ,,pentru” + 1 neparticipare la vot  
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Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr.12/26.01.2017 

 

                        APROB  
                   PREȘEDINTE 
                       Marius OPRESCU 
 
 
 
 DGASPC OLT – APARATUL PROPRIU 

 
1)  postul de referent, clasa a III-a, grad profesional asistent, nivel studii M din cadrul 

Serviciului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune 
socială, comunicare, registratură și relații cu publicul  (poziția nr. 11 în statul  de 
funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de 
referent, clasa a III-a, grad profesional principal, nivel studii M; 

2) postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul 
Serviciului de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcționează echipa 
mobilă de recuperare a copilului cu dizabilități la domiciliu  (poziția nr. 43 în statul  
de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de 
consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S; 

3) postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și 
monitorizare servicii sociale (poziția nr. 418 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S; 

4) postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență 
prestații sociale – Compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap (poziția nr. 423 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S; 

5) postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență 
prestații sociale – Compartimentul evaluare complexă a persoanelor adulte cu 
handicap (poziția nr. 424 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S; 

6) postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul 
Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență 
prestații sociale – Compartimentul evidență prestații sociale (poziția nr. 433 în statul  
de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de 
consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S; 
 

 COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA 
 
1) postul de asistent social, grad specialist, nivel studii S din cadrul Centrului de 

îngrijire și asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar (poziția nr.3 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în post de asistent social, grad principal, nivel studii S; 

2) postul vacant de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.19 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de asistent medical, grad debutant, nivel studii PL; 



 

2 
 

3) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile 
nr.77, nr.78, nr.79 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 

4) postul vacant de muncitor calificat, treapta profesională II, nivel studii G din cadrul 
Centrului de îngrijire și asistență – Compartimentul administrativ, gospodărie, 
întreținere – reparații, deservire (poziția nr.112 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de muncitor calificat, treapta 
profesională IV, nivel studii G; 

5) posturile vacante de muncitor calificat, treapta I, nivel studii G din cadrul Centrului 
de îngrijire și asistență – Compartimentul administrativ, gospodărie, întreținere – 
reparații, deservire (pozițiile nr.116, nr.117 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de muncitor calificat, treapta IV, 
nivel studii G; 

6) postul de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.125 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de asistent medical, grad principal, nivel studii PL; 

7) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile 
nr.134, nr.135, nr.136 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 

8) postul vacant de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția  nr.153 în statul  de funcții înscris în anexa nr.30 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 
 

 COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 
 
1) postul de asistent social, grad practicant, nivel studii S din cadrul Centrului de 

îngrijire și asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar (poziția nr.3 în statul  de funcții înscris în anexa nr.31 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în post de asistent social, grad principal, nivel studii S; 

2) posturile vacante de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Centrului de îngrijire 
și asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(pozițiile nr.17, nr.18, nr.19 în statul  de funcții înscris în anexa nr.31 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de asistent medical, grad debutant, nivel 
studii PL; 

3) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile 
nr.39, nr.40 în statul  de funcții înscris în anexa nr.31 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se 
transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 

4) postul vacant de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.65 în statul  de funcții înscris în anexa nr.31 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de asistent medical, grad debutant, 
nivel studii PL; 

5) postul vacant de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.66 în statul  de funcții înscris în anexa nr.31 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 
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 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SPINENI 
 
1) postul vacant de asistent social, grad practicant, nivel studii S din cadrul Centrului 

de îngrijire și asistență Spineni – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.3 în statul  de funcții înscris în anexa nr.32 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de asistent social, grad debutant, nivel studii 
S; 

2) postul vacant de asistent medical, grad principal, nivel studii PL din cadrul Centrului 
de îngrijire și asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar (poziția nr.8 în statul  de funcții înscris în anexa nr.32 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în post de asistent medical, grad debutant, nivel studii PL; 

3) postul vacant de asistent medical, nivel studii PL din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.19 în statul  de funcții înscris în anexa nr.32 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de asistent medical, grad debutant, nivel studii PL; 

4) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile 
nr.49, nr.50, nr.51, nr.52, nr.53 în statul  de funcții înscris în anexa nr.32 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 
 

 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ ȘOPÂRLIȚA 
 
1) postul vacant de asistent medical, grad principal, nivel studii PL din cadrul Centrului 

de îngrijire și asistență Șopârița – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.12 în statul  de funcții înscris în anexa nr.33 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de asistent medical, grad debutant, nivel 
studii PL; 

2) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și 
asistență Șopârlița – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(pozițiile nr.32, nr.33, nr.34, nr.35, nr.36, nr.37 în statul  de funcții înscris în anexa nr.33 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă 
profesională debutant, nivel studii G; 

 

 CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FĂLCOIU 
 
1) postul de asistent social, grad practicant, nivel studii S din cadrul Căminului pentru 

persoane vârstnice Fălcoiu – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență 
și auxiliar (poziția nr.3 în statul  de funcții înscris în anexa nr.35 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de asistent social, grad specialist, nivel 
studii S; 

2) postul vacant de asistent medical, grad principal, nivel studii PL din cadrul 
Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.6 în statul  de funcții înscris în anexa nr.35 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 

 

 CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE CEZIENI 
 
1) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de recuperare și 

reabilitare Cezieni – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(pozițiile nr.42, nr.43, nr.44, în statul  de funcții înscris în anexa nr.36 la H.C.J. 
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nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 

 

 CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE CARACAL 
 
1) postul vacant de kinetoterapeut, nivel studi S din cadrul Centrului de recuperare și 

reabilitare Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(poziția nr.5 în statul  de funcții înscris în anexa nr.37 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se 
transformă  în post de kinetoterapeut, grad debutant, nivel studii S; 

2) postul vacant de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de recuperare și 
reabilitare Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(poziția nr.37 în statul  de funcții înscris în anexa nr.37 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se 
transformă  în post de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 

 

 CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ DRĂGĂNEȘTI – OLT 
 
1) posturile vacante de instructor de educație, nivel studii M din cadrul Centrului de 

integrare prin terapie ocupațională Drăgănești – Olt – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile nr.6 și nr.7 în statul  de funcții 
înscris în anexa nr.38 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de instructor 
de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

2) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Centrului de integrare prin 
terapie ocupațională Drăgănești – Olt – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (pozițiile nr.23 și nr.24 în statul  de funcții înscris în anexa nr.38 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională 
debutant, nivel studii G; 

 

 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺLUMINIȚAʺ SLATINA 
 
1) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Caselor de tip familial 

ʺLuminițaʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(pozițiile nr.38 și nr.39 în statul  de funcții înscris în anexa nr.40 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) 
se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 

 

 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺMUGURELʺ SLATINA 
 
1) posturile vacante de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel 

studii M din cadrul Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (pozițiile nr.16 și nr.19 în statul  de funcții 
înscris în anexa nr.42 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de instructor 
de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

2) postul vacant de asistent medical, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.27 în statul  de funcții înscris în anexa nr.42 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de asistent medical, grad debutant, 
nivel studii PL; 

3) postul vacant de infirmieră, nivel studii G din cadrul Caselor de tip familial ʺMugurelʺ 
Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.38 în statul  de funcții înscris în anexa nr.42 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de infirmieră, treaptă profesională debutant, nivel studii G; 
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 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF.VALENTINʺ SLATINA 
 
1) postul de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul Caselor de 

tip familial ʺSf.Valentinʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.3 în statul  de funcții înscris în anexa nr.43 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de psiholog, grad profesional specialist, nivel 
studii S; 

2) postul vacant de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M, 
din cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Valentinʺ Slatina – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.36 în statul  de funcții înscris în 
anexa nr.43 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de instructor de educație, 
treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

3) posturile vacante de instructor de educație, nivel studii M din cadrul Caselor de tip 
familial ʺSf.Valentinʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență 
și auxiliar (pozițiile nr.37 și nr.38 în statul  de funcții înscris în anexa nr.43 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de instructor de educație, treaptă 
profesională debutant, nivel studii M; 

 

 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. MIHAILʺ CARACAL 
 
1) postul vacant de educator, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ 

Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.10 în statul  de funcții înscris în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de instructor de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

2) postul vacant de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii 
M din cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.18 în statul  de funcții înscris în 
anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de instructor de 
educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

3) posturile vacante de infirmieră, nivel studii G din cadrul Caselor de tip familial 
ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar (pozițiile nr.44, nr.45, nr.46, nr.47, nr.48 în statul  de funcții înscris în anexa nr.44 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de infirmieră, treaptă 
profesională debutant, nivel studii G; 

 

 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. NICOLAEʺ CARACAL 
 
1) postul vacant de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii 

M din cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Nicolaeʺ Caracal – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.20 în statul  de funcții înscris în 
anexa nr.45 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de instructor de 
educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

 

 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF.MARIAʺ BALȘ 
 
1) postul vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii G din cadrul 

Caselor de tip familial ʺSf.Mariaʺ Balș – Compartimentul administrativ, gospodărie, 
întreținere – reparații, deservire (poziția nr.57 în statul  de funcții înscris în anexa nr.46 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de muncitor calificat, treaptă 
profesională IV, nivel studii G; 
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 CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. ELENAʺ CORABIA 
 
1) postul vacant de educator, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Elenaʺ 

Corabia – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.11 în statul  de funcții înscris în anexa nr.47 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  
în post de educator, grad profesional principal, nivel studii S; 

2) posturile vacante de instructor de educație, nivel studii M din cadrul Caselor de tip 
familial ʺSf.Elenaʺ Corabia – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență 
și auxiliar (pozițiile nr.29, nr.30 și nr.31 în statul  de funcții înscris în anexa nr.47 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în posturi de instructor de educație, treaptă 
profesională debutant, nivel studii M; 

 

 CENTRUL MATERNAL ʺADELINAʺSLATINA 
 
1) postul vacant de educator, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 

Centrului Maternal ʺAdelinaʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.4 în statul  de funcții înscris în anexa nr.51 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de educator, grad profesional debutant, nivel 
studii S; 

2) postul vacant de educator, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Centrului Maternal ʺAdelinaʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.5 în statul  de funcții înscris în anexa nr.51 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de educator, nivel studii PL; 

3) postul vacant de dietetician, treapta profesională principal, nivel studii PL din cadrul 
Centrului Maternal ʺAdelinaʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.8 în statul  de funcții înscris în anexa nr.51 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de dietetician, treapta profesională debutant, 
nivel studii S; 

 

 COMPLEXUL SERVICII ʺSF.ȘTEFANʺ SLATINA 
 
1) postul vacant de instructor de educație, nivel studii M din cadrul Centrului de primire 

în regim de urgență pentru copii – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.8 în statul  de funcții înscris în anexa nr.52 la H.C.J. 
nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de instructor de educație, treaptă 
profesională debutant, nivel studii M; 

2) postul vacant de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul 
Centrului de primire în regim de urgență pentru pentru victimele violenței în familie 
– Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.20 în 
statul  de funcții înscris în anexa nr.52 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post 
de psiholog, grad profesional specialist, nivel studii S; 

 

 COMPLEXUL SERVICII SLATINA 
 
1) postul vacant de educator, nivel studii S din cadrul Centrului de zi pentru copii aflați 

în situație de risc de separare de părinți – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 în statul  de funcții înscris în anexa nr.53 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de educator, grad profesional 
debutant, nivel studii S; 

2) postul vacant de instructor de educație, nivel studii M din cadrul Centrului de zi 
pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.4 în statul  de funcții înscris în 
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anexa nr.53 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de instructor de 
educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 

 

 COMPLEXUL SERVICII ʺSF.ELENAʺ CORABIA 
 
1) postul de asistent social, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul 

Centrului de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii – Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.14 în statul  de funcții înscris în 
anexa nr.55 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se transformă  în post de asistent social, grad 
profesional specialist, nivel studii S; 

2) postul vacant de dietetician, treaptă profesională debutant, nivel studii PL din cadrul 
Centrului maternal – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar 
(poziția nr.18 în statul  de funcții înscris în anexa nr.55 la H.C.J. nr.88/26.05.2016) se 
transformă  în post de dietetician, grad profesional debutant, nivel studii S; 
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