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HOT RÂRE
cu privire la stabilireaă componen eiă nominaleă aă Colegiuluiă Directoră ală Direc ieiă
GeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăOlt
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Avândăînăvedere:
Expunerea de motive nr.4394/23.04.2018 referitoare la proiectulă deă hot râreă
nr.4395/23.04.2018;
Raportul nr.4396/23.04.2018 al Serviciului Resurse Umane i Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.4575/25.04.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate tiințifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii i Culte;
Raportul nr.4576/25.04.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului i Relații cu Cetățenii;
adreseleă Direc ieiă Generaleă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă Copiluluiă Oltă
nr.25347/11.04.2018ă iă nr.26702/17.04.2018ă înregistrate la Consiliul Județean Olt sub
nr.4001/12.04.2018 i nr.4261/18.04.2018;
prevederileă art.1,ă art.2ă alin.(1)ă iă (2),ă art.112,ă art.113ă alin.(1)ă iă (2)ă iă art.114ă dină Legeaă
asisten eiăsocialeănr.292/2011,ăcu modificările i completările ulterioare;
prevederile art.1 alin.(1)-alin.(2)ă iă art.2ă dină Hot râreaă Guvernuluiă nr.797/2017ă pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare i funcționare ale serviciilor publice de
asistență socială şi a structurii orientative de personal;
prevederile art.12, art.14 iă art.15 din Regulamentul-cadruădeăorganizareăşiăfunc ionareă
ală Direc ieiă generaleă deă asisten ă social ă şiă protec iaă copiluluiă dină 08.11.2017ă – Anexa
nr.1 la Hot râreaăGuvernuluiănr.797/2017;
prevederileă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.88/26.05.2016ă cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal i a statului de funcții pentru Direcția Generală de
Asistență Socială i Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal
i a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială i
Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare i funcționare pentru Direcția
Generală de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt i pentru unitățile subordonate, cu
modificările ulterioare;
prevederileă Hot râriiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt - aparatul propriu
i aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții i a Regulamentului de
organizare i funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu;
prevederile art.31ă iă art.32ă din Regulamentul de organizare i funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscrise în anexa
nr.4 la Hot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.64/29.03.2018;
Dispozi iaă Pre edinteluiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.445/17.08.2017 referitoare la încetare
delegare atribuții i modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei
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funcții publice de conducere i stabilire drepturi salariale;
Hot râreaăConsiliuluiăJude eanăOltănr.84/27.06.2013 cu privire la numire în funcție publică de
conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului
Olt; încetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției
publice de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția
Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.5066/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.2189/31.01.2011 referitoare la numire
în funcție publică de conducere de Director General Adjunct i stabilire drepturi salariale;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.5137/30.03.2018 referitoare la
exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director General
Adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt, prin promovare
temporară, conform art.92, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
(r2), cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.5067/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5079/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.3604/09.03.2011 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100,
alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările i
completările ulterioare i stabilire drepturi salariale;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.3608/09.03.2011ăreferitoare la numire
în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100,
alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările i
completările ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.5092/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.3614/09.03.2011 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100,
alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările i
completările ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.5096/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.5112/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C. Olt nr.5129/30.03.2018 referitoare la numire
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială
i Protecția Copilului Olt;
Dispozi iaăDirectorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire
în funcție publică de conducere;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.16032/25.10.2017 referitor la numire
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de ef de centru
la Complex servicii Slatina;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.4828/31.03.2011ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.3825/15.03.2011ăreferitoare la numire
în funcție conform art.12, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i
completările ulterioare;
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Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.9600/15.07.2016ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 –
Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.9228/15.07.2016 referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.4827/31.03.2011 referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.4821/31.03.2011 referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.100/03.01.2018 referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.4826/31.03.2011 referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.13228/07.12.2011 referitoare la
încetare suspendare contract individual de muncă prin reluarea activității la cerere, după
efectuarea concediului pentru cre terea copilului în vârstă de până la 1 an, reîncadrare în
funcție i stabilire drepturi salariale conform Legii – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.11767/01.08.2017 referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003
– Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.11766/01.08.2017 referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) i e) din Legea
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.5254/03.04.2018 referitoare la numire
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de ef de centru
la Casele de tip familial “Sf. Maria” Bal ;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.4465/23.03.2018 referitoare la numire
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de ef de centru
la Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.99/03.01.2018ăreferitoare la modificare
contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) i e) din Legea nr.53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.5009/31.03.2011ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.41,
alin.(1) i alin.(3) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările i completările
ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.1309/02.02.2016ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) i e) din Legea nr.53/2003
– Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.11769/01.08.2017ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003
– Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaăDirectoruluiăGeneralăalăD.G.A.S.P.C.ăOltănr.4918/29.03.2018ăreferitoare la numire
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de ef de centru
la Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu;
Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.8758/03.07.2017 referitoare la
exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de ef de centru la Centrul de
recuperare i reabilitare Caracal;

Dispozi iaă Directoruluiă Generală ală D.G.A.S.P.C.ă Oltă nr.11768/01.08.2017ă referitoare la
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) i e) din Legea nr.53/2003
– Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
Dispozi iaă Pre edinteluiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.75/27.02.2015 referitoare la încetare
modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de
conducere vacante de ef serviciu; numire în funcție publică de conducere i stabilire drepturi
salariale;
Dispozi iaăPre edinteluiăConsiliuluiăJude eanăOltănr.971/19.12.2012 referitoare la numire în
funcție publică de conducere i stabilire drepturi salariale;
Dispozi iaă Pre edinteluiă Consiliuluiă Jude eană Oltă nr.293/27.07.2017 referitoare la
reîncadrare în funcție publică de conducere i stabilire drepturi salariale;
Dispozi iaăPre edinteluiăConsiliuluiăJude eanăOltănr.273/30.08.2013 referitoare la numire în
funcție publică de conducere, urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, începând cu data de 01.09.2013,
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Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.d), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu
art.45ăalin.(1)ă iăart.115ăalin.(1)ălit.c) din Legea administra iei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre:
Art.1. Se stabile teă componen aă nominal ă aă Colegiuluiă Directoră ală Direc iei Generale de
Asisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăOlt,ădup ăcumăurmeaz :

1.
2.
3.

Calitateaăde inut ăînă
cadrul Colegiului
Director
Pre edinte
Membru
Membru

4.
5.

Membru
Membru

6.

Membru

7.

Membru

8.

Membru

St noiuăIuliana
Constantin Oana
M d lina
Stoica Viorica

9.

Membru

Matei Elena Daniela

Nr.
crt.

Numeleă iăprenumele
Ilie Marinela - Elena
Piro caăR di a
Lungu CristianNicolae
Vi anăElena
Gheorghe Sorin Mihail

Func iaăde inut
SECRETARăALăJUDE ULUI
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ŞEFăSERVICIU
Serviciulămonitorizare,ăanaliz ă
statistic ,ăindicatoriăasisten ă
social ă iăincluziuneăsocial ,ă
strategii,ăprograme,ăproiecteăînă
domeniulăasisten eiăsocialeă iă
rela iaăcuăorganiza iileă
neguvernamentale
ŞEFăBIROUă
Biroul management resurse umane
ŞEFăBIROUă
Biroulăadop iiă iăpostadop ii
ŞEFăSERVICIU
Serviciulădeăevaluareăini ial ,ă
interven ieăînăregimădeăurgen ăînă
domeniulăasisten eiăsociale,ă
interven ieăînăsitua iiădeăabuz,ă
neglijare,ătrafic,ămigra ieă iă
repatrieriă iăviolen aăînăfamilieă iă
telefonul pentru semnalarea
cazurilorădeăurgen
ŞEFăSERVICIU
Serviciulădeăevaluareăcomplex ăaă
copilului

10.

Membru

11.

Membru

12.

Membru

13.

Membru

14.

Membru

15.

Membru

16.

Membru

17.

Membru

18.

Membru

19.

Membru

20.

Membru

21.

Membru

22.

Membru

23.

Membru

24.

Membru

25.

Membru

26.

Membru

27.

Membru

ŞEFăSERVICIU
Serviciul management de caz
pentru copil
PetreăM d linaă
ŞEFăSERVICIU
Ştefania
Serviciul management de caz
pentruăadul i,ăpersoaneăadulteăcuă
dizabilit i,ăasisten ăpersoaneă
vârstniceă iămonitorizareăserviciiă
sociale
Stamate Carmen Elena ŞEFăSERVICIU
Serviciul contabilitate-salarizare,
planificareăbugetar ă iămanagementă
financiar,ăplat ăbeneficii de
asisten ăsocial
Iosim Dumitru Eleodor ŞEFăSERVICIU
Serviciulăachizi iiăpublice
OlteanuăPîrvuăLucic
ŞEFăSERVICIU
Serviciul patrimoniu, tehnic,
securitateă iăs n tateăînămunc ,ă
ap rareăîmpotrivaăincendiilor,ă
protec iaămediului,ăadministrativă iă
aprovizionare
B doiăIulianaăM d linaă EF CENTRU
Complex servicii Slatina
Dobra Mariana
EF CENTRU
Centrulămaternală„Adelina”ăSlatina
Nicolae AndreeaEF CENTRU
Cristina
Complexăserviciiă„Sf.ă tefan”ă
Slatina
Turcitu Gabriela
EF CENTRU
Adelina
Centrul de zi de recuperare pentru
copiiăcuădizabilit iăSlatina
Hoar ăM d lina
EF CENTRU
Centrul de zi de recuperare pentru
copiiăcuădizabilit iăCaracal
Croitoru Iuliana
EF CENTRU
Case de tip familială„Lumini a”ă
Slatina
Ghi ăCamelia
EF CENTRU
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăAndrei”ă
Slatina
Mi cuăMariana
EF CENTRU
Caseădeătipăfamilială„Mugurel”ă
Slatina
Ciudoescu Simona
EF CENTRU
Floren a
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăValentin”ă
Slatina
Tolo ăEmanuela
EF CENTRU
Complexăserviciiă„Amicii”ăSlatina
Dovan Aurica
EF CENTRU
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăMihail”ă
Caracal
Zaharia Daniela Mirela
EF CENTRU
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăNicolae”ă
Caracal
Zamfirescu Alina
EF CENTRU
Gabriela
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăMaria”ăBal
Moraru Nicoleta

28.

Membru

Miulescu Carmen
Diana

29.

Membru

BecheanuăLumini aă
Raluca

30.

Membru

Jianu Gheorghe

31.

Membru

Butnariu Cristian

32.

Membru

Ilie Gheorghe

33.

Membru

Simionescu Narcisa
Simona

34.

Membru

AlexeăCostic

35.

Membru

icu Ioana

36.

Membru

Nicolae Angela

37.

Membru

Achimescu Cristina

38.

Membru

L craruăAdrian

EF CENTRU
Caseădeătipăfamilială„Sf.ăElena”ă
Corabia
EF CENTRU
Complexăserviciiă„Sf.ăElena”ă
Corabia
EF CENTRU
Complex servicii persoane adulte
Slatina
EF CENTRU
Complex servicii persoane adulte
Corabia
EF CENTRU
Centrulădeăîngrijireă iăasisten ă
opîrli a
EF CENTRU
C min pentru
persoane
vârstniceăF lcoiu
EF CENTRU
Centrulădeărecuperareă iăreabilitareă
Caracal
EF CENTRU
Centrulădeărecuperareă iăreabilitareă
Cezieni
EFăSERVICIU
ServiciulăResurseăUmaneă i
ManagementulăUnit ilorăSanitareă
dinăcadrulăConsiliuluiăJude eanăOlt
EFăSERVICIU
Serviciul Financiar – Contabilitate
dinăcadrulăDirec ieiăEconomice,ă
Buget – Finan eăaăConsiliuluiă
Jude eanăOlt
EFăSERVICIU
ServiciulăAdministra ieăPublic ,ă
Rela iiăcuăConsiliileăLocaleă iă
MonitorulăOficialăalăJude uluiădină
cadrulăConsiliuluiăJude eanăOlt

Art.2.ă Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă hot râri,ă oriceă prevedereă contrar ă î iă înceteaz ă
aplicabilitatea.
Art.3.ăPrezentaăhot râre seăcomunic Direcției Economice, Buget-Finanțe i Serviciului Resurse
Umane i Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Olt, Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt i persoanelor nominalizate în
prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Pre edintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției
Prefectului – Județul Olt.
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