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I. HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  aprobarea acoperirii definitive a deficitului  

 sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local 

 

 

  

Având în vedere: 

• Expunerea de motive nr.13880/30.12.2016 cu privire la  proiectul de hotărâre nr. 

13881/30.12.2016; 

• Raportul nr.13882/30.12.2016 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

• Raportul nr.79/05.01.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului. 

• Prevederile capitolului V, punctul 5.13 din Anexa la Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 2890/ 21.12.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 

exercitiului bugetar al anului 2016; 

• Prevederile art. 58 alin.(1) lit.c)  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.b), alin. (3) lit.a), art.97, alin.(1) si art.45 alin (2) 

lit.a) coroborat cu art.98 si 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  hotărâre: 

   

Art.1. Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016, in 

suma de  7.113.640,29 lei din excedentul bugetului local.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, Trezoreriei Municipiului Slatina, în vederea 

aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Olt.  

 

PREŞEDINTE  

Marius OPRESCU 
                                                            

    Contrasemnează,    

                                                            Secretar al Judeţului Olt 

                                                             Gabriel BULETEANU 

 

 

 

SLATINA, 09.01.2017 

Nr.1  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 29  voturi „pentru”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

          HOTĂRÂRE  

cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană cu handicap 

îngrijită și protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna 

DECEMBRIE 2016 

 

 

 

 

Având  în vedere: 

➢ expunerea de motive nr.330/16.01.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.331/16.01.2017; 

➢ raportul nr.332/16.01.2017 al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr.687/25.01.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - 

Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 

2395/13.01.2017, comunicat cu adresa nr. 2396/13.01.2017, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Olt sub nr. 308/13.01.2017; 

➢ prevederile art. 54 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 33 din Normele metodologice de   aplicare a prevederilor Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările si completările ulterioare. 

 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.b), lit. d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. a), punctul 2,  art. 97. 

alin. (1) art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si  art.115 alin(1) lit.c) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană cu handicap 

îngrijită şi protejată în centrele rezidenţiale publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna DECEMBRIE 2016, 

după cum urmează:   

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale 

realizate în 

luna 

DECEMBRIE 

2016 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

DECEMBRIE 

2016 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 6 = col 4/col 5 

1. 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SLATINA 

243.333 71.698 315.031 93,67 3.363,20 

2. 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă  

ŞOPÂRLIŢA 

129.487 101.510 230.997 55,00 4.199,95 



 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru 

Cheltuieli 

de 

personal 

(lei) 

Cheltuieli 

cu bunuri 

si servicii 

(lei) 

Cheltuieli 

totale 

realizate în 

luna 

DECEMBRIE 

2016 

Nr. mediu de 

asistaţi  în 

luna 

DECEMBRIE 

2016 

Costul mediu 

lunar  

(lei/persoană) 

0 1 2 3 4=col 2+col3 5 6 = col 4/col 5 

3. 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare 

CEZIENI 

143.660 317.267 460.927 61,94 7.441,51 

4. 

Centrul de 

Recuperare şi 

Reabilitare 

CARACAL 

126.585 66.944 193.529 52,00 3.721,71 

5. 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

SPINENI 

118.856 72.014 190.870 76,65 2.490,15 

6. 

Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă 

CORABIA 

106.293 37.405 143.698 35,00 4.105,66 

7. 

Centrul de Integrare 

prin Terapie 

Ocupationala 

Draganesti Olt 

40.179 32.363 72.542 32,42 2.237,57 

8. 
Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Băbiciu 
27.231 17.527 44.758 10,80 4.144,26 

9. TOTAL 935.624 716.728 1.652.352 417,48 3.957,92 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

                           

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                    Contrasemnează, 

                                                                     Secretar al Judeţului Olt 

                                                                                Gabriel BULETEANU 

 

 

 

SLATINA, 26.01.2017 

Nr.  2  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru” și  1 “neparticipare la vot”.  

NR.MD/MD 

 

 



 

 

 

 

  HOTĂRÂRE 

    cu privire la stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele 

vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane 

Vârstnice din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  

și/sau de susținătorii legali ai acestora  pentru anul 2017 

 

 

 

Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.401/17.01.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.402/17.01.2017; 

➢ raportul nr. 403/17.01.2017  al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe; 

➢ raportul nr. 688/25.01.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finante, Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

➢ raportul nr. 712/25.01.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 

2671/13.01.2017, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 357/16.01.2017; 

➢ prevederile art. 24 - 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art.91 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit.a), alin.(5) lit. a) punctul 2 art. 97 

alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.  Se stabileşte contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice care 

dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminele pentru Persoane Vârstnice din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt  și/sau de susținătorii legali ai 

acestora, pentru anul 2017, în sumă de 792 lei.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt, pentru aducere la îndeplinire, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

                           

         Contrasemnează, 

                                       Secretar al Județului 

                                                           Gabriel BULETEANU      

 

Slatina, 26.01.2017 

Nr.3  

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru” și  1 “neparticipare la vot”. 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE  

 cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică 

îngrijită în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017 

 

 

 

 

 Având  în vedere : 

➢ expunerea de motive nr.398/17.01.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 

399/17.01.2017; 

➢  raportul nr.400/17.01.2017 al Direcţiei Economice,  Buget-Finanţe; 

➢  raportul nr. 689/25.01.2017 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - 

Finante, Integrare Europeana, Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului; 

➢ Raportul nr.713/25.01.2017 al Comisia pentru Cultură, Învățământ Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

➢ raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt nr. 

2658/13.01.2017, comunicat cu adresa nr. 2659/13.01.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Olt sub nr. 356/16.01.2017; 

➢ prevederile art. 24 si art. 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  În temeiul art.91 alin. (1) lit. b), lit. d), alin.(3) lit.a), alin.(5) lit. a) punctul 2, art. 97 

alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.  Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere  pentru o persoană vârstnică îngrijită 

în căminele pentru persoane vârstnice pentru anul 2017, în sumă de 2.208,27 lei . 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei  Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 

Buget, Impozite si Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi  Protecţia  Copilului Olt,  pentru aducerea la 

îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

 Marius OPRESCU 

 

 

                           

                                               Contrasemnează, 

                                       Secretar al Județului 

                                                           Gabriel BULETEANU      

 

Slatina, 26.01.2017 

Nr.4 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi “pentru” și  1 “neparticipare la vot”. 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren aflat în 

domeniul public al Județului Olt și în administrarea  

Consiliului Județean Olt 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 450/18.01.2017 cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 

451/18.01.2017; 

- Adresa Serviciului de Ambulanță Olt nr. 123/06.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean 

Olt sub nr. 124/06.01.2017; 

- Raportul comun nr. 452/18.01.2017 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- Raportul nr. 690/25.01.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 705/25.01.2017 al Comisiei pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie, servicii 

publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 714/25.01.2017 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, 

sănătate şi culte; 

- Raportul nr. 732/25.01.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 144/24.09.2014 cu privire la trecerea unor imobile 

din domeniul public al oraşului Drăgăneşti-Olt şi din  administrarea Consiliului Local al oraşului 

Drăgăneşti-Olt, în domeniul public al Judeţului Olt şi în administrarea Consiliului Judeţean Olt, 

 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.3, art.97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) şi art.124  din Legea Administratiei 

Publice Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Judeţean Olt  adoptă prezenta  h o t ă r â r e : 

 

Art.1. (1). Se aprobă darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Olt, a unui teren 

în suprafață de 553 mp, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului 

Județean Olt, situat în orașul Drăgănești-Olt, str. Carității, nr. 22, județul Olt, având datele de 

identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                (2). Darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafață de 400 mp se face pentru 

construirea de garaje pentru autoambulanțe iar pe terenul de 153 mp este situată clădirea în care 

se află sediul Substației de Ambulanță Drăgănești-Olt. 

                (3). Darea în folosință gratuită a terenului prevăzut la art.1 se face pe toată durata 

existenței construcțiilor. 

 

Art.2. Predarea – primirea terenului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat 

între Consiliul Județean Olt şi Serviciul de Ambulanță Olt, prin grija Direcţiei Tehnice şi 

Investiţii – Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în termen de 15 zile de la data prezentei 

hotărâri. 



 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget-Finanţe, Direcţiei 

Tehnice şi Investiţii, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Serviciului de Ambulanță Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean  şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

                                                                                         

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                        Secretar al Judeţului  

                                                                                                        Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

Slatina, 26.01.2017 

Nr. 5 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul 

șomerilor pentru anul 2017 și împuternicire  

Președinte al Consiliului Județean Olt                 

 

 

                                

 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.563/19.01.2017 referitoare la Proiectul de hotărâre 

nr.564/19.01.2017; 

- Raportul nr.565/19.01.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.704/25.01.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, Activităţi 

Sportive şi de Agrement; 

- Raportul nr.708/25.01.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț; 

- Adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt nr.426/17.01.2017, 

înaintată Consiliului Județean Olt și înregistrată sub nr.439/17.01.2017; 



 

- prevederile art.3, art.77, art.771 și art.772 din Legea nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.48 și art.49 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.83, art.87, art.88 și art.89 din Procedurile privind accesul la 

măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și 

instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.377/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.e) 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 hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă “Programul de ocupare temporară a forței de muncă din rândul 

șomerilor pentru anul 2017”, cu un număr de 400 de locuri de muncă, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se împuternicește Președintele  Consiliului Județean Olt  să repartizeze, în 

limita numărului de persoane prevăzut în Programul de ocupare temporară a forței de 

muncă din rândul șomerilor pentru anul 2017, locurile de muncă subvenționate din 

bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe servicii și activități din cele prevăzute la art.83 

alin.(1) din  Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, 

modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.377/2002, cu modificările și completările ulterioare, și să le distribuie 

angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea 

reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Olt, Președintelui Consiliului Județean și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                               Secretar al județului 

                                                                                  Gabriel BULETEANU 

 

 

 

Slatina 26.01.2017 

Nr.6 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 de voturi „pentru” și o abținere. 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 

179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din 

administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt  

 

 

 

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 453/18.01.2017 cu privire la proiectul de hotărâre nr. 

454/18.01.2017; 

- Adresa nr. 3466/17.01.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 396/17.01.2017; 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul de interes național „Înființarea de sevicii sociale de 

tip centre de zi, centre de respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea 

dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru 

prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”; 

- Apelul de proiecte  P.O.R./8/8.1/8.3/A/1, Grup vulnerabil: persoane vârstnice; 

- Raportul comun nr. 455/18.01.2017 al Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și  Direcţiei 

Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;  

- Raportul nr. 691/25.01.2017 al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget - finanţe, 

integrare europeană,   administrarea  domeniului public şi privat al judeţului;  

- Raportul nr. 709/25.01.2017 al Comisiei pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie, 

servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 733/25.01.2017 al Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice 

şi de arhitectură; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 41/26.04.2001 cu privire la însuşirea inventarului 

bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Olt, cu modificările și completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art.136 alin.(4) din Constituția României; 

- Prevederile art.3 alin.(1), alin.(3) şi art.6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 - 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004, republicată, 

privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului;  

- Prevederile art.9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 

modificările ulterioare; 

- Prevederile art.858 – 862 alin.(1) şi art.866 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.37 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, modificată prin O.G. nr. 

31/2015; 

- Prevederile art.11 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

- Prevederile art.1, art.5, art.15 - 34 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. 

nr. 118/2014, 

 

În temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.c) şi alin.(4) lit.a), art.97 alin.(1), art.98 coroborat 

cu art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.c) și art.123 alin.(1) din Legea Administratiei Publice 

Locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 179/17.12.2015 cu privire la trecerea unor 

imobile aflate în domeniul public al Județului Olt, din administrarea  Consiliului Județean Olt în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se modifică și 

se completează, după cum urmează: 

1. La art.1, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1). Se aprobă trecerea, pe perioadă nedeterminată, a unor imobile aflate în domeniul public al 

Județului Olt, din administrarea Consiliului Județean Olt în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”.  

2. După art.2 se introduce un nou articol, art.21 , care va avea următorul cuprins: 

„Art.21. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are dreptul de a 

efectua lucrări de reparații / amenajare a imobilelor prevăzute la art.1”. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Serviciului 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare 

de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Olt și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Olt. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar al Judeţului  

                                                                                                                Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

Slatina, 26.01.2017 

Nr. 7 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la: desemnare membri în Adunarea Generală a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT- ECO”  

 

 

 

 

 

Având în vedere:   

- Expunerea de motive nr.346/16.01.2017, cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 347/16.01.2017; 

- Raportul nr. 348/16.01.2017 al Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, Programe şi 

Strategii de Mediu; 

- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr.692/25.01.2017; 

- Raportul Comisia pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie 

copii şi culte nr.715/25.01.2017; 

- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 

ecologie şi protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură 

nr.734/25.01.2017; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.147/27.11.2008 privind asocierea judeţului Olt cu 

localităţile din judeţul Olt pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-

ECO”; 

- Prevederile Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, înscrisă în Anexa la Hotărârea Guvernului nr.246/2006 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- prevederile art. 10 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 și art. 6 alin.(1) lit.d) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.58/2016; 

- Prevederile  art.VII din Anexa nr.1 şi art.14 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 

855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată şi 

completată prin Hotărârea Guvernului nr.742/2014; 

-  prevederile Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT- ECO”; 

- prevederile art.14 alin.(1) – (3) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-

ECO”; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 97/24.06.2016 cu privire la constituirea Consiliului 

Judeţean Olt rezultat ca urmare a alegerilor locale din data 5 iunie 2016; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 98/24.06.2016 cu privire la alegerea Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Olt; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.99/24.06.2016 cu privire la alegerea Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Olt; 

 

 

În temeiul prevederilor art.11 alin.(1) şi (2), art.37, art.91, alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(1)  şi 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. Domnul Marius OPRESCU, Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se desemnează 

reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în calitatea de membru titular în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  “OLT-ECO”. 

 

Art.2. Domnul Virgil DELUREANU, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Olt, se 

desemnează reprezentant al Consiliului Judeţean Olt în calitatea de membru supleant în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO”. 

 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 

Consiliului Judeţean Olt nr.117/27.09.2012, precum şi orice altă prevedere contrară.  

 

Art 4. Prezenta hotărâre se comunică domnului Marius OPRESCU - Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Olt,  domnului Virgil DELUREANU - Vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Olt, Arhitectului Şef al Judeţului - Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor, 

Programe si Strategii de Mediu, pentru aducere la îndeplinire, Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Olt, iar în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării sale, va fi transmisă, în copie, 

asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “OLT-ECO”.   

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

                                                                                                             Contrasemnează,  

                                                                                                          Secretarul Judetului  

                                                                                                         Gabriel BULETEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina 26.01.2017 

Nr.8  

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 28 de voturi pentru şi 2 abţineri 

 

 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂRE     

 cu privire la: încetare mandat de consilier judeţean 

 

 

 

 

 

Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.195/10.01.2017 la Proiectul de Hotărâre nr. 196/10.01.2017; 

- raportul comun nr.197/10.01.2017 al Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu 

Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului și al Serviciului Juridic-Contencios din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- raportul nr. 694/25.01.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- raportul nr. 703/25.01.2017 al Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități 

sportive și agrement; 

- raportul  nr. 710/5.01.2017  al  Comisiei  pentru  agricultură  silvicultură,  

industrie, servicii publice; 

- demisia începând cu data de 19.12.2016 a doamnei Mirea Siminica din calitatea de 

consilier judeţean, înregistrată la Consiliul Judeţean  Olt sub nr. 13515 din 19.12.2016; 

- referatul constatator nr.183/09.01.2017 cu privire la încetare mandat de consilier 

judeţean; 

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), alin. (3), art. 10 şi art. 12 alin.(1) și (2) din Legea 

privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.96 lit.a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.54/24.03.2016,   
 

În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) și 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. (1). Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean înainte de 

expirarea duratei normale a acestuia, prin demisie, al doamnei,  Mirea Siminica membru al 

Partidului National Liberal Olt, începând cu data de 19.12.2016. 

     (2). Se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. 

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Mirea Siminica, Preşedintelui Comisiei 

de validare, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.  

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                    Secretar al județului 

                                                                                                       Gabriel BULETEANU 

Slatina 26.01.2017 

Nr. 9 

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 30 voturi “pentru”. 



 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la:  exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de 

director executiv al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

 

 

 

 

 

Având în vedere:  

▪ expunerea de motive nr.13498/19.12.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.       

13499/19.12.2016;  

▪ raportul nr.13500/19.12.2016 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul                   

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

▪ raportul nr.695/25.01.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

▪ raportul nr.700/25.01.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 

▪ raportul nr.716/25.01.2017 al Comisia pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 

▪ adresa Consiliului Judeţean Olt nr.12487/23.11.2016 prin care a solicitat avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt de către domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă 

din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ Avizul nr.63081/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.13386/15.12.2016; 

▪ Avizul nr.3752628/22.12.2016 al Direcției pentru Evidenței Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date, înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.13723/23.12.2016; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.169/27.11.2014 cu privire la 

aprobare stat de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.198/18.12.2014 cu privire la 

încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Olt;  

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.30/25.02.2016 cu privire la 

exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al 

Direcţia  Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.75/21.04.2016 cu privire la 

aprobare încetarea  exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de 

director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/28.07.2016 cu privire la 

exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

▪ prevederile art.91 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ prevederile art.87 alin.(2) lit.e) şi art.92 alin.(1), alin.(2) şi alin.(5) din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



 

 

În temeiul art.91 alin.(1) litera a), alin.(2) litera e), art.97 alin.(1) și art.98 coroborat 

cu prevederile 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 exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt de către 

domnul CĂTĂNOIU MARIAN – șef serviciu la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Olt, pe o perioadă  de maximum 6 luni  într-un an 

calendaristic. 

 

Art.2. Drepturile salariale ale domnului CĂTĂNOIU MARIAN corespunzătoare 

funcţiei publice de conducere de director executiv se vor stabili de către Direcţia Județeană 

de Evidență a Persoanelor Olt, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2017 şi se comunică 
Direcţiei Economice, Buget-Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt şi domnului Cătănoiu Marian în vederea aducerii la îndeplinire, 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 

Prefectului – judeţul Olt.   

 

 

 

PREŞEDINTE 

Marius OPRESCU  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Contrasemnează  

                                                                                                                   Secretar al județului 

                                                                                                            Gabriel BULETEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatina  26.01.2017 

Nr.10 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30  voturi ,,pentru” 



 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE                                                               

                  cu privire la constatarea desființării Camerei Agricole Județene Olt 

 

 

 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive nr.420/17.01.2017 cu privire la proiectul de hotărâre 

nr.421/17.01.2017; 

 Raport nr.422/17.01.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

 Raport nr.711/25.01.2017 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 

Servicii Publice și Comerț; 

 Raport nr.696/25.01.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii 

 Raport nr.702/25.01.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement;  

 adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Olt nr. 53/11.01.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr.270/11.01.2017, prin care a informat Consiliul Județean Olt cu 

privire la faptul că personalul Camerei Agricole Județene a fost preluat în ștatul nominal al 

Direcției pentru Agricultură Județeană Olt, începând cu data de 30.12.2016; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.25/25.02.2010 cu privire la 

înființarea Camerei Agricole Județene Olt, ca instituție publică descentralizată, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Județean Olt; 

 prevederile art.2 alin.(1), (3) și (6) din Legea nr.157/2016 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale; 

 prevederile art.1 și art.3 alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.860/2016 

privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene 

şi a municipiului Bucureşti, 

             

În temeiul 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 constată desființarea, prin efectul legii, a Camerei Agricole Județene Olt, 

instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

Județean Olt.                                          

                                                                                 

Art. 2 . Toate prevederile hotărârilor Consiliului Județean Olt emise cu privire la 

Camera Agricolă Județeană Olt, își încetează aplicabilitatea. 

 



 

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, Instituției Prefectului – Județul Olt, Direcției pentru Agricultură 

Județeană Olt și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.   

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ,                                                              

                                                                                                                   Secretar  al  Judeţului 

                                                                          Gabriel BULETEANU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi ,,pentru”. 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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; 

- 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 hotărâre: 

 

 

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  
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29   voturi ,,pentru” + 1 neparticipare la vot  

 

 

 

 

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; 

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; 

 

 

➢ 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. 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; 

 

 

➢ 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; 

 

 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF. 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 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; 

 

 

 

 

 

 

         CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

DIRECTOR GENERAL DGASPC     ȘEF SERVICIU 

           Rădița PIROȘCA      Serviciul Resurse Umane și 

            Managementul Unităților Sanitare 

              Angela NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 

 

DISPOZIŢIE 

referitoare la: acordarea unui ajutor bănesc unei persoane  

care a împlinit vârsta de 100 ani din judeţul Olt 

 

Având în vedere : 

- Raportul comun nr. 747/25.01.2017 al Direcției Economice, Buget-Finanțe și al 

Serviciului Administraţie Publică, Relaţii cu Consiliile Locale şi Monitorul Oficial al Judeţului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;  

- prevederile Hotarârii Consiliului Judeţean Olt nr.191/27.10.2016, cu privire la 

împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt pentru acordarea unui ajutor bănesc 

persoanelor din județul Olt care împlinesc vârsta de 100 ani; 

- adresa Primăriei Văleni nr. 78/20.01.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

616/20.01.2017 prin care ni se comunică faptul că domnul Păsărică Marin a împlinit vârsta de 

100 de ani în data de 02.01.2017; 

- prevederile art.14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 102 alin. (3), art. 104 alin. (1) lit. f) și art. 106 alin. (1) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt emite prezenta dispoziţie: 

 

Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în cuantum de 1.000 lei net domnului 

Păsărică Marin, domiciliat în Comuna Văleni, județul Olt, care a împlinit vârsta de 100 de ani în 

data de 02.01.2017. 

(2) Odată cu acordarea ajutorului bănesc, se acordă persoanei nominalizate la alin. (1) și 

o diplomă aniversară. 

(3) Plata se va efectua de la capitolul 51.02, subcapitolul 51.02.01, paragraful 

51.02.01.03 „Autorităţi executive”, titlul 20, articolul 20.30.30, din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Olt. 

Art 2. (1) Se desemnează în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei dispoziții doamna 

Ștefan Gabriela Luciana - consilier superior și domnul Mitrache Marin - consilier superior, în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 

(2) În situația în care se constată decesul domnului Păsărică Marin până la data aducerii 

la îndeplinire a prezentei dispoziții, sumele corespunzătoare se restituie în bugetul Consiliului 

Județean Olt. 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Direcţiei Economice, Buget - Finanţe, Serviciului 

Financiar - Contabilitate, Serviciului Administraţie Publică,  Relaţii cu Consiliile Locale şi 

Monitorul Oficial al Judeţului  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, 

doamnei Ștefan Gabriela Luciana și domnului Mitrache Marin, pentru aducerea la îndeplinire, și 

domnului Păsărică Marin.  
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III. RAPOARTE 

 

 

 

 

Raport 

cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor 

pe semestrul II al anului 2016 

 

 

 

 

Între drepturile constituţionale ale cetăţeanului se înscrie şi dreptul la petiţionare, prin care 

cetăţeanul se poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice cu petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări 

sau propuneri, în nume propriu sau în numele unei organizaţii legal constituite.  

În semestrul II al anului 2016, potrivit organigramei Consiliului Judeţean Olt, activitatea 

de soluţionare a petiţiilor a fost în atribuţia Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică şi Transparenţă Decizională. 

În cadrul acestui serviciu, funcţionarii publici au atribuţii în primirea şi înregistrarea 

petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora şi expedierea răspunsului către petiţionar, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare.  

Prin art. 14 din Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002 se 

instituie obligaţia ca, semestrial, să se prezinte un raport asupra modului în care s-a desfăşurat 

activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă. În acest context, la 

Consiliul Judeţean Olt s-au înregistrat în semestrul II al anului 2016 un număr de  108 petiții, 

care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate. 

 Grupând după diferite criterii petiţiile, cererile şi sesizările primite în semestrul II al 

anului 2016 se pot face următoarele clasificări: 

Numărul total al petițiilor, cererilor și sesizărilor primite: 108 

din care: 

1) după modul de adresabilitate 

a) adresate direct - 91 

b) adresate prin intermediul altor instituții - 17 

2) după problematica abordată: 

a) solicitări de ajutoare financiare şi sociale. 

b) probleme privind Legea fondului funciar. 

c) probleme de ordin social. 

d) solicitări de fonduri pentru alimentarea cu energie electrică. 

e) cereri de angajare. 

f)repararea drumurilor, podeţelor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea 

acestora . 

g) construcţii fără autorizaţie. 

h) solicitări pentru tăierea copacilor de pe drumurile judeţene. 

i) alte domenii. 

Analiza activității de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2016 conduce la următoarele 

concluzii: 

- s-a menţinut ponderea modului de adresabilitate directă prin care s-au transmis petiţii, 

indirect fiind transmise de la Instituţia Prefectului Judeţul Olt; 

- au fost respectate întocmai normele legale din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, 

înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât şi încadrarea  în termenele prevăzute de lege şi 

expedierea răspunsurilor către petiţionari. 



 

- buna colaborare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, precum 

şi cea cu instituţiile publice judeţene a permis găsirea soluţiilor de rezolvare a problemelor ce fac 

obiectul petiţiilor. 

- nu au fost înregistrate cazuri de primire directă de la cetăţeni a petiţiilor, fără să fie 

înregistrate conform circuitului oficial al documentelor. 

- nu au fost constate  abateri disciplinare de la prevederile legale privind activitatea de 

soluţionare a petiţiilor. 

       Domeniului petiţionării se circumscrie şi activitatea de audienţe, prin care conducerea 

executivă a Consiliului Judeţean Olt - preşedinte, vicepreşedinţi, secretar – s-a întâlnit cu 

cetăţenii, la solicitarea acestora, la sediul instituţiei, în cadrul programului săptămânal de 

audienţe. 

      Conform evidenţei operative din registrul special de audienţe, în anul 2016 semestrul II, au 

fost primiți  în audiență 143 de cetățeni. 

      Raportându-ne la problemele care au făcut obiectul audienţelor, este  de reţinut faptul că 

principalele domenii de interes au fost: cereri de locuri de muncă, internare în centre de 

plasament sau alte instituţii sociale de ocrotire, solicitare de locuinţe sociale şi de ajutoare 

băneşti şi materiale, probleme de fond funciar şi altele. Dacă obiectul audienţei depăşea aria de 

competenţă a Consiliului Judeţean Olt, acest lucru a fost explicat cetăţenilor veniţi în audienţă şi 

s-a asigurat consilierea lor pentru a se adresa acelor instituţii care aveau competenţe în 

soluţionarea cererilor. 

     Concluzia generală referitoare la activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de organizare a 

audienţelor desfăşurate de Consiliul Judeţean Olt în semestrul II al anului 2016 este că acestea  

s-au încadrat în normele legale în materie şi au asigurat cetăţenilor accesul liber şi direct la un 

drept fundamental.      

 

 

 

 

Preşedinte 

Marius OPRESCU 

                                                      

     

 

 

 

   Șef serviciu,  

 Magdalena Țolu                                                                  

                                                                 

                                                                                                            Consilier debutant, 

                     Cornelia Ioniță 

 


