
  

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la înlocuire membru și completare componență a Colegiului Director al  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.754/23.01.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.755/23.01.2019; 

- Raportul nr.756/23.01.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.927/30.01.2019 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.922/30.01.2019 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 
sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt; 

- prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.221/20.12.2018 cu 
privire la: desemnarea managerului (directorului general) interimar al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, precum și a reprezentanților Consiliului Județean Olt ca 
membri în Consiliul Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.5175/SMCA/23.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.734/23.01.2019; 

- Dispoziția Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.12933/11.09.2018 referitoare la: numire temporară în 
vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru la 
Centrul de îngrijire și asistență Spineni; 

- Certificatul de căsătorie seria CY nr.463664, eliberat de Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Scornicești; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018 cu privire la 
stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la 
aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
- aparatul propriu și 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; 

- prevederile art.29 alin.(1) și art.31-32 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu, înscris în Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin Anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt 117/26.07.2018; 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
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- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) –(2) și alin.(5) și art.114 
din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.12, art.14 și art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcționare al Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 
08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 
 
 
În temeiul art.91 alin.(1) lit.d), 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 şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1. Se înlocuiește domnul Florian DUMITRESCU, în calitate de membru în 
Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu 
domnul Vivi – Viorel PINTEA – manager (director general), grad II, interimar al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt. 

Art.2. Se completează componența Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu doamna VĂLEANU Florina Maria – Șef de 
centru, gradul II, la Centrul de îngrijire și asistență Spineni din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe și 
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt şi Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

        
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 
 
                                                             

          CONSTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                        
                                                                          Secretar  al  Judeţului                     
                                                                          Marinela - Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 de voturi „pentru” și 1 neparticipare la vot. 


