
 

 

  
 

H O T Ă R Â R E 
 

     cu privire la: rectificare poziție din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante și 
mutarea unui post vacant în 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  

 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.10365/13.10.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.10366/13.10.2017; 
- Raportul nr.10367/13.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.10751/25.10.2017 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Raportul nr.10755/25.10.2017 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.10796/25.10.2017 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- Adresa nr.73494/06.10.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10057/06.10.2017; 
- 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 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, 

 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) și 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. Se rectifică pct.IV din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi vacante și mutarea unui post 
vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



 

 

Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din 
structura direcției, care va avea următorul conținut: 

“IV. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FĂLCOIU 

postul de psiholog, grad profesional specialist, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Căminului pentru 
persoane vârstnice Fălcoiu (poziția nr. 2 în statul de funcții înscris în anexa nr.35 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare) se transformă  în post de psiholog, grad 
profesional practicant, nivel studii S”. 

Art.2. Prezenta hotărâre 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 

 
                                                             

                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLATINA, 26.10.2017  
Nr.165  
Ș.V./Ș.V./2ex.  
 

 

 

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

 


