
1 

 

  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la diminuarea numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență   
Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării a 5 posturi de 
către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt 

 

 
 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.702/23.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 

nr.703/23.01.2019; 
- Raportul Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare 

nr.704/23.01.2019; 
- Raportul nr.879/29.01.2019 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Raportul nr.888/29.01.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- Raportul nr.898/29.01.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.3645/16.01.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.3646/16.01.2019, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.487/17.01.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.1/16.01.2019; 
- Protocolul constatator al preluării posturilor, înregistrat la Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.165/03.01.2019 și la Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Olt sub nr.1/03.01.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobare 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat 
propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările 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 statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și 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; 

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

- 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 Hotărârii Guvernului nr.1.019/2018, privind aprobarea Procedurii de preluare de 
către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a 
personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 
handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 
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ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile 
de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu 
handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
151/2012, 

 
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. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2019, diminuarea cu 5 posturi vacante  
aferente personalului contractual a numărului de posturi al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, ca urmare a preluării acestora de către Agenția Județeană 
pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.1019/2018 și ale Protocolului încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, înregistrat 
la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.165/03.01.2019 și 
la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt sub nr.1/03.01.2019. 

Art. 2. Ca urmare a diminuării cu 5 posturi vacante, aprobate la art.1 din prezenta 
hotărâre, numărul total de posturi al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt este de 1592 posturi, după cum urmează: 

- 183 posturi pentru aparatul propriu, astfel: 
- 163 funcții publice, din care:  -  15 funcții publice de conducere; 

    -148 funcții publice de execuție; 
- 20 funcții contractuale de execuție; 

- 316 asistenți maternali profesioniști; 
- 1093 posturi  pentru serviciile sociale fără personalitate juridică din structura direcției, 

astfel: 
- 27 funcții contractuale de conducere; 
- 1066 funcții contractuale de execuție. 

Art. 3. Organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscrise în anexele nr.2 și nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. 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, Agenției 
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui 
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
                                                       Marius OPRESCU 

 
 

                                                             
                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 


