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H O T Ă R Â R E 
 

    cu privire la:  transformare posturi 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.577/17.01.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.578/17.01.2018; 
- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare nr. 

579/17.01.2018; 
- Raportul nr.823/23.01.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- Raportul nr.836/23.01.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Raportul nr.857/23.01.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.2890/16.01.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.2891/16.01.2018, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.517/16.01.2018; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.58/03.01.2018 
referitoare la modificare C.I.M. conf. art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea nr.53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1308/04.01.2018 
referitoare la modificare C.I.M. conf. art.41 alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.1/16.01.2018; 
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.9, art.15, art.64 alin.(2) și art.107 alin.(2) lit.a) din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.121, art.122 și art.128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin. (2) – (4) și art.69 alin.(1) din Regulamentul privind promovarea 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate și a aparatului permanent 
de lucru al Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate Consiliului Județean Olt, aprobat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Olt nr.174/28.05.2015; 
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- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) și alin.(3), art.3 alin.(1) și alin.(4), art.9, art.11 
alin.(1) și alin.(5), art.31 alin.(2)-(5) și alin.(8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 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 și completările ulterioare; 

- referatul întocmit de domnul Butnariu Cristian – Șef de centru C.S.P.A. Corabia, din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.550/05.01.2018; 

- referatele întocmite de doamna Dovan Aurica  – Șef centru C.T.F. „SF.MihaiL” Caracal 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrate la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2465/15.01.2018, 
nr.2466/15.01.2018, nr.2467/15.01.2018 și nr.2470/15.01.2018; 

- referatul întocmit de doamna Zaharia Daniela – Șef centru C.T.F. „SF.Nicolae” Caracal 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.2399/15.01.2018, 

 
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 01.12.2017, 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, fără personalitate juridică, din structura direcției, ca urmare a promovării în 
grad/treaptă profesională, conform Anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
   Art.2.  Începând cu data de 01.02.2018, se aprobă transformarea unor posturi vacante 
aferente personalului contractual din statele de funcții ale serviciilor sociale cu și fără 
cazare, fără personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre. 

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 și completările 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 și 
completările ulterioare; 

 statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Slatina, înscris în anexa nr.30 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Complexului servicii persoane adulte Corabia, înscris în anexa nr.31 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 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 și completările ulterioare;  

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

 statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal, înscris în anexa nr.37 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 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 și completările ulterioare; 
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 statul de funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte 
persoane aflate în situații de nevoie Slatina, înscris în anexa nr.39 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial „Luminița” Slatina, înscris în anexa nr.40 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial „Sf. Andrei” Slatina, înscris în anexa nr.41 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 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 și completările 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 și completările 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 și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Nicolaeʺ Caracal, înscris în anexa nr.45 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Maria ʺ Balș, înscris în anexa nr.46 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Elenaʺ Corabia, înscris în anexa nr.47 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, 
înscris în anexa nr.49 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, 
înscris în anexa nr.50 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în anexa nr.52 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 statul de funcții al Complexului servicii Slatina, înscris în anexa nr.53 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 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 și completările ulterioare, 

 statul de funcții al Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în anexa nr.55 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 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 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 25.01.2018 
Nr.15 
Ș.V./Ș.V./2ex 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 voturi „pentru” și o neparticipare la vot 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 

 

 

                Transformare posturi aferente funcțiilor publice și personalului contractual din     
statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  

                   Olt – aparatul propriu, ca urmare a promovării în grad/treaptă profesională 
 
 
 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului 
monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, 
comunicare, registratură și relații cu publicul (poziția nr.6 în statul de funcții înscris în 
anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de 
evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcționează echipa mobilă de 
recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități la domiciliu (poziția nr.42 în statul de 
funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de kinetoterapeut, nivel studii S, din cadrul Serviciului de evaluare complexă a 
copilului în cadrul căruia funcționează echipa mobilă de recuperare și reabilitare a 
copilului cu dizabilități la domiciliu (poziția nr.49 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 
la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului 
management de caz pentru copil (poziția nr.61 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post 
de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului 
management de caz pentru copil (poziția nr.65 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post 
de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului 
management de caz pentru copil (poziția nr.66 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post 
de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
management de caz pentru adulți al Serviciului management de caz pentru adulți, 
asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale (poziția nr.412 în statul de 
funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap al Serviciului evaluare complexă 
a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale (poziția nr.424 în statul 
de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap al Serviciului evaluare complexă 
a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale (poziția nr.425 în statul 
de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului achiziții 
publice și contractare servicii sociale (poziția nr.458 în statul de funcții înscris în anexa 
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nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă 
în post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

▪ postul de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului 
patrimoniu și tehnic al Serviciului patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, 
apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, administrativ și aprovizionare  
(poziția nr.464 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare) se transformă în post de consilier, clasa I, grad 
profesional superior; 

▪ postul de inspector de specialitate, grad profesional II, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului administrativ și aprovizionare al Serviciului patrimoniu, tehnic, 
securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecția mediului, 
administrativ și aprovizionare (poziția nr.472 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în post 
de inspector de specialitate, grad profesional I, nivel studii S. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
         
 
 
 
  

ȘEF SERVICIU 
Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 
                                                          Angela NICOLAE 
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Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 

 

Transformare posturi aferente personalului contractual din statele de funcții ale  
serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare  

a promovării în grad/treaptă profesională 
 

 
COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA 

 

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală 
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în 
care se transformă 

114 Muncitor calificat, nivel studii  
G, treapta IV 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta III 

 

 
COMPLEX SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 

 
Poziţia din 

Statul de funcţii actual 
aprobat prin 

HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

62 Kinetoterapeut, nivel studii S Kinetoterapeut, nivel studii S, grad  Principal 

 

 
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ SPINENI 

  
Poziţia din 

Statul de funcţii actual 
aprobat prin 

HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcția contractuală de execuţie în care  
se transformă 

17 Asistent medical, nivel studii PL, 
grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

18 Asistent medical, nivel studii PL, 
grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

75 Muncitor calificat, nivel studii G, 
treapta  III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta  II 

 

 
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ BĂBICIU 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

14 Muncitor calificat, nivel studii G, 
treapta II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treapta I 
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CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FĂLCOIU 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

28 Muncitor calificat, nivel studii 
G, treaptă III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă II 

30 Muncitor calificat, nivel studii 
G, treaptă II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă I 

 

 
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE CEZIENI 

 

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările 
și completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

20 Asistent medical, nivel studii PL Asistent medical, nivel studii PL,  grad 
Principal 

51 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

54 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

56 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

57 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  IV 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  III 

58 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

59 Muncitor calificat , nivel studii G, 
treaptă  III 

Muncitor calificat , nivel studii G, treaptă  II 

 

                   
                  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE CARACAL 
  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

12 Instructor de educație, 
nivel studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

13 Instructor de educație, 
nivel studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

 

                   
                   CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ DRĂGĂNEȘTI-OLT 

 
Poziţia din 

Statul de funcţii actual 
aprobat prin 

HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

5 Instructor de ergoterapie, 
nivel studii M, treaptă 
Debutant 

Instructor de ergoterapie, nivel studii M 

10 Asistent medical, nivel studii 
PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad 
Principal 

11 Asistent medical, nivel studii 
PL, grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 
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12 Asistent medical, nivel studii 
PL, grad Debutant 

Asistent medical, nivel studii PL 

23 Infirmieră, nivel studii G, 
treaptă Debutant 

Infirmieră, nivel studii G 

 
 

COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI ALTE 
PERSOANE AFLATE ÎN  SITUAȚII DE NEVOIE SLATINA 

 
Poziţia din 

Statul de funcţii actual 
aprobat prin 

HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

9 Administrator, nivel studii M, 
treapta II 

Administrator, nivel studii M, treapta I 

13 Consilier juridic, nivel studii 
S, grad I 

Consilier juridic, nivel studii S, grad IA 

15 Inspector specialitate, nivel 
studii S, grad I  

Inspector specialitate, nivel studii S, grad  IA 

 

      
       CASELE DE TIP FAMILIAL „LUMINIȚA” SLATINA 

  
Poziţia din 

Statul de funcţii actual 
aprobat prin 

HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și 

completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

3 Asistent social, nivel studii S, 
grad Practicant 

Asistent social, nivel studii S, grad Principal 

6 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S 
 

Educator, nivel studii S, grad Principal 

 

      
      CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. ANDREI” SLATINA 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

11 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

23 Instructor de educație nivel 
studii M, treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

30 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație , nivel studii M, treaptă 
Principal 

 
 

       CASELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA 
  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

4 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

51 Muncitor calificat, nivel studii 
G, treaptă  III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă  II 

    
 

                  CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. VALENTIN” SLATINA 
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Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

15 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

16 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S,  grad Principal 

22 Educator, nivel studii SSD Educator, nivel studii SSD, grad Principal 

32 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

33 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

35 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

41 Muncitor calificat, nivel studii 
G, treaptă II 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă I 

 

 
CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MIHAIL” CARACAL 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

5 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

6 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

9 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

17 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

19 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

21 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

24 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

31 Asistent medical, nivel  
studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad 
Principal 

32 Asistent medical, nivel  
studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad 
Principal 

36 Asistent medical, nivel  
studii PL 

Asistent medical, nivel studii PL, grad 
Principal 

 

CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. NICOLAE” CARACAL 
  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

12 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

23 Instructor de educație, nivel 
studii M, treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

 

 
CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MARIA” BALȘ 
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Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie 
în care se transformă 

11 Educator puericultor, nivel studii PL,  
treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

12 Educator puericultor, nivel studii PL,  
treaptă Principal 

Educator, nivel studii S 

21 Instructor de educație, nivel   
studii M 

Instructor de educație, 
nivel studii M, treaptă 
Principal 

25 Instructor de educație, nivel  
studii M 

Instructor de educație, nivel 
 studii M, treaptă Principal 

26 Instructor de educație, nivel  
studii M 

Instructor de educație, nivel  
studii M, treaptă Principal 

29 Instructor de educație, nivel  
studii M 

Instructor de educație, nivel  
studii M, treaptă Principal 

 

 
CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. ELENA” CORABIA 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

7 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

10 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Educator, nivel studii SSD Educator, nivel studii SSD, grad Principal 

22 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

23 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Educator, nivel studii S 

24 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, 
 treaptă Principal 

25 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M,  
treaptă Principal 

26 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, 
 treaptă Principal 

 

 
CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI SLATINA 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
se transformă 

6 Logoped, nivel studii S Logoped, nivel studii S, grad Principal 

 

 
CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI CARACAL 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
 se transformă 

7 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

 

 
COMPLEXUL SERVICII „SF. ȘTEFAN” SLATINA 
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Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

16 Muncitor calificat, nivel studii 
G, treaptă III 

Muncitor calificat, nivel studii G, treaptă II 

21 Asistent social, nivel studii S, 
grad Debutant 

Asistent social, nivel studii S, grad Practicant 

 
 
COMPLEXUL SERVICII SLATINA 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care 
 se transformă 

3 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

7 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, treaptă 
Principal 

 

 
COMPLEXUL SERVICII „AMICII” SLATINA 

  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

5 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

12 Asistent social, nivel studii S, 
grad Practicant 

Asistent social, nivel studii S, grad Specialist 

 

COMPLEXUL SERVICII „SF. ELENA” CORABIA 
  

Poziţia din 
Statul de funcţii actual 

aprobat prin 
HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

Funcţia contractuală  
de execuţie existentă 

Funcţia contractuală de execuţie în care  
se transformă 

4 Educator, nivel studii S Educator, nivel studii S, grad Principal 

8 Instructor de educație, nivel 
studii M 

Instructor de educație, nivel studii M, 
 treaptă Principal 

13 Psiholog, nivel studii S, grad 
Practicant 

Psiholog, nivel studii S, grad Specialist 

15 Psiholog, nivel studii S, grad 
Practicant 

Psiholog, nivel studii S, grad Specialist 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

ȘEF SERVICIU 
Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 
Angela NICOLAE 
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Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.15/25.01.2018 

 

Transformarea unor posturi vacante aferente personalului contractual din statele de 
funcții ale serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 

COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 
- postul vacant de asistent social, grad profesional principal, 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, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de asistent social, grad profesional debutant, nivel studii S; 

 
CASELE DE TIP FAMILIAL „SF. MIHAIL” CARACAL 

- postul vacant de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S, din cadrul 
Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 în statul de funcții înscris în anexa nr.44 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

- postul vacant de educator, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.4 în statul de funcții înscris în anexa nr.44 la 
H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de educator, grad profesional debutant, nivel studii S; 

- postul vacant de asistent medical, grad profesional principal, nivel studii PL din 
cadrul Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, 
de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.31 în statul de funcții înscris în anexa nr.44 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de asistent medical, grad profesional debutant, nivel studii PL; 

- postul vacant de muncitor calificat, treaptă profesională I, nivel studii G din cadrul 
Caselor de tip familial ʺSf.Mihailʺ Caracal – Compartimentul administrativ, 
gospodărire, întreținere, reparații, deservire (poziția nr.50 în statul de funcții înscris 
în anexa nr.44 la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se 
transformă în post de muncitor calificat, treaptă profesională IV, nivel studii G; 

  
         CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. NICOLAEʺ CARACAL 

- postul vacant de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul 
Caselor de tip familial ʺSf. Nicolaeʺ Caracal – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 în statul de funcții înscris în anexa nr.45 
la H.C.J. nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare) se transformă în 
post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S. 

 
 

                                                                  PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
          

ȘEF SERVICIU 
Serviciul Resurse Umane și 

Managementul Unităților Sanitare 
Angela NICOLAE 


