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H O T Ă R Â R E 
 

    cu privire la :  transformarea unor posturi vacante şi mutarea unui post vacant în statele de 
funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 
propriu şi serviciile sociale cu şi fără cazare, fără personalitate juridică, din structura 
direcţiei  

 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.9403/20.09.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.9404/20.09.2017; 
- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr. 

9405/20.09.2017;  
- Raportul nr.68271/18.09.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.68272/18.09.2017, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr.9348/19.09.2017; 

- raportul nr.9565/22.09.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- raportul nr.9575/22.09.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 
de Agrement; 

- raportul nr.9523/22.09.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 
Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.4/18.09.2017 în care au fost 
prezentate și avizate propunerile conform raportului susmenționat; 

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

- 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 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, cu 
modificările ulterioare; 

- referatul întocmit de domnul Iosim Dumitru Eleodor – Șef serviciu al Serviciului Achiziții 
Publice și Contractare Servicii Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. 
Olt sub nr.68246/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Moraru Nicoleta – Șef serviciu al Serviciului management de caz 
pentru copil din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.68247/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Mișcu Mariana – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip Familial 
”Mugurel” Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68254/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Vețeanu Marcel – consilier în cadrul Compartimentului prevenire 
marginalizare socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.68245/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Soica Viorica – Șef serviciu SEI din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, 
înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68244/18.09.2017; 
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- referatul întocmit de domnul Olteanu Lucică – Șef serviciu Patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și 
aprovizionare din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.68248/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Toloș Emanuela – Șef Complex Amicii Slatina din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68257/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Dovan Aurica – Șef centru C.T.F. „SF.MIHAIL” Caracal din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68256/18.09.2017; 

- adresa doamnei Ciudoescu Florența Simona – Șef centru C.T.F. „SF.VALENTIN” Slatina din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68255/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Nicolae Daniel-Alexandru – Șef centru C.I.T.O. Drăgănești-Olt din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68253/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Țicu Ioana – Șef centru C.R.R. Cezieni din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68252/18.09.2017; 

- referatul întocmit de domnul Dumitra Lucian – Șef centru C.P.V. Fălcoiu din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68251/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Prună Violeta Diana – Șef centru în cadrul Centrului de Îngrijire 
și Asistență Băbiciu din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.68250/18.09.2017; 

- referatul întocmit de doamna Gheorghe Rodica – Șef centru C.I.A. Spineni din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.68249/18.09.2017; 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 

coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
  Art.1.  Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă transformarea unor posturi 

aferente funcțiilor publice și personalului contractual din statele de funcții ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile 
sociale cu și fără cazare, fară personalitate juridică, din structura direcției, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data de 01.10.2017, se aprobă mutarea postului vacant de 
consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul Serviciului 
economic, financiar-contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare, Compartimentul 
economic, financiar-contabil al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt (poziția nr.436 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare), în cadrul Compartimentului patrimoniu și 
tehnic din structura Serviciului patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, 
apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare al 
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.3. Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate 
juridică, din structura direcției prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare, respectiv:  
 statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 

propriu înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Spineni înscris în anexa nr.32 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Băbiciu înscris în anexa nr.34 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscris în anexa nr.35 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni înscris în anexa nr.36 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de integrare prin terapie ocupațională Drăgănești-Olt înscris în anexa 
nr.38 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 
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 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina înscris în anexa nr.42 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare; 

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

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

 statul de funcții al Complexului servicii „Amicii” Slatina înscris în anexa nr.54 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare,  

se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 și art. 2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.10.2017 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, Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – Județul Olt. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
                                                    Marius OPRESCU 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 


