
                                                                  
                                                                           
                                                                            
                                                                       
        cu privire la: înfiintarea,  organizarea   si  functionarea  

                       Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt 
  Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.1306 din 06.03.2003 cu privire la 

aprobarea proiectului de hotarâre; 
- AVIZUL FAVORABIL nr.4621 din 05.03.2003 al Agentiei 

Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile publice de 
conducere si de executie din cadrul Inspectoratului de Stat 
Teritorial pentru Persoanele cu Handicap; 

- raportul nr.1305 din 06.03.2003 al Departamentului Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt; 

- avizul nr. 1747/25.03.2003 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement; 

- avizul nr.1742/24.03.2003 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului 
public si privat al judetului; 

- avizul nr.1769/25.03.2003 al Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.14/2003 – privind 
înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale 
pentru Persoanele cu Handicap;  

-  prevederile Hotarârii Guvernului nr.90/2003  pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si 
functionare a serviciului public de asistenta sociala; 

- prevederile Legii nr.705/2001 privind sistemul national de 
asistenta sociala; 



- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca 
a persoanelor cu handicap; 

- prevederile Legii nr.519/2002  pentru aprobarea Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia 
speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; 

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii; 
- prevederile Hotarârii Guvernului nr.775/1998 cu privire la 

aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a 
salariilor de baza între limite si a normelor de evaluare a 
performantelor profesionale individuale pentru personalul 
angajat în structurile administratiei publice locale si în 
serviciile publice locale din subordinea acestora, modificata si 
completata prin Hotarârea Guvernului nr.157/1999; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor 
publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr.1084/2001 cu privire 
la aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale functionarilor publici; 

-  prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.191/2002  privind  cresterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II 
si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor 
pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.192/2002 cu privire la reglementarea drepturilor de natura 
salariala ale functionarilor publici; 

- prevederile Ordinului nr.11/2002 al Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu Handicap referitor la aprobarea 



Regulamentului de Organizare si Functionare al 
Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu 
Handicap si Regulamentul de Ordine Interioara al  
Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu 
Handicap; 

- prevederile Ordinului nr.90/2002 al Ministerului Sanatatii si 
familiei pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor 
cu handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de 
expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti; 

- prevederile Ordinului nr.91/2002 al Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea  
normativului de personal pentru centrele aflate în coordonarea 
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.82 din 
24.10.2002 cu privire la aprobare organigrama, numar de 
personal si stat de functii pentru aparatul propriu al 
Consiliului Judetean Olt; 
    În temeiul   art.104, alin. (1) litera „h” si art.109, alin.(1)  

din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
    Art.1. (1) Se înfiinteaza DIRECTIA JUDETEANA de 
ASISTENTA SOCIALA OLT, serviciu public de asistenta 
sociala, cu personalitate juridica în subordinea Consiliului 
Judetean Olt, prin reorganizarea INSPECTORATULUI DE 
STAT TERITORIAL PENTRU PERSOANELE CU 
HANDICAP OLT, care se desfiinteaza potrivit legii, si a 
serviciului de asistenta sociala si coordonare consilii locale 
din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt. 



                   (2) DIRECTIA JUDETEANA DE ASISTENTA 
SOCIALA OLT are sediul în municipiul Slatina, str.Toamnei, 
nr.6. 
    (3) Personalul din cadrul Inspectoratului de Stat 
Teritorial pentru Persoane cu Handicap Olt se preia prin 
redistribuire de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici în 
cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt, iar personalul 
din cadrul serviciului de asistenta sociala si coordonare consilii 
locale din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt 
se transfera în cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt. 
           Art.2  Directia Judeteana de Asistenta Sociala Olt 
realizeaza si asigura la nivel judetean aplicarea masurilor, 
politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul 
strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 
cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie. 
 Art.3 (1) Se aproba organigrama, numarul de personal 
si statul de functii pentru Directia Judeteana de Asistenta 
Sociala Olt, la nivelul a 21 posturi, din care 20 aferente 
functiilor publice, conform anexelor nr.1 si 2 la prezenta 
hotarâre. 
                  (2) Se aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt, 
conform anexei nr.3 la prezenta hotarâre. 
 Art.4. (1) Doamna BADEA Niculina se numeste 
DIRECTOR – cu delegare – al Directiei Judetene de Asistenta 
Sociala Olt, pâna la ocuparea prin concurs a postului respectiv. 
                   (2) Contabilul sef al Directiei Judetene de Asistenta 
Sociala Olt se numeste si se elibereaza din functie prin 
Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Olt. 
                   (3) Personalul de conducere (Director, Director 
adjunct, dupa caz, Contabilul sef si Asistent medical sef sau 



sora medicala sefa)  al institutiilor de protectie speciala a 
persoanelor cu handicap din judetul Olt si anume: 
- Centrul de îngrijire si asistenta        – localitatea Slatina 
- Centrul de îngrijire si asistenta        – localitatea Falcoiu 
- Centrul de îngrijire si asistenta        – localitatea Pârscoveni 
- Centrul de îngrijire si asistenta        – localitatea Spineni 
- Centrul de recuperare si reabilitare 
  a persoanelor cu handicap,                   - localitatea Cezieni 
aflate în coordonarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt, 
se numesc si se elibereaza din functie prin Dispozitie a 
Presedintelui Consiliului Judetean Olt, cu AVIZUL Primarului 
localitatii respective si al Directorului Directiei Judetene de 
Asistenta Sociala Olt. 
  Art.5. Se aproba numarul maxim de 20 posturi 
aferente functiilor publice de conducere si de executie, pentru 
aparatul propriu al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt  
conform anexei nr.4 la prezenta hotarâre si numarul maxim  de 
titulari pentru fiecare categorie si clasa, în raport cu efectivul 
total al functiilor publice, dupa cum urmeaza: 

I. CATEGORIA A 
Clasa I                 =   9   (45%) 
Clasa a III-a        =    2    (10%) 
Debutant             =    1     (5%) 
Total categoria A = 12   (60%) 

II. CATEGORIA C 
            Clasa I                 =  6   (30%) 

Clasa a II-a         =   2   (10%) 
Total categoria C =  8   (40%) 

TOTAL GENERAL CATEGORIA A+C =  20 (100%) 
 
  Art.6. (1) Se numeste COLEGIUL DIRECTOR  al 
Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt format din 5 (cinci) 
membrii în urmatoarea componenta: 



a)d-na Niculina Badea – Director al Directiei Judetene de  
    Asistenta Sociala Olt                                         - Presedinte; 

b)  dl. Teodor Postelnicu         - Consilier Judetean  - Membru; 
c)   dl. Radu Tuca                     - Consilier Judetean -  Membru; 
d).  D-ra.Tatiana Vasile           – Contabil Sef           - Membru; 
           al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt; 
e)  D-l. Gheorghe Strachinescu - Sef Serviciu           - Membru; 
     în cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt; 
                           (2) COLEGIUL DIRECTOR are atributii si 
raspunderi stabilite în Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt 
  Art.7. (1) Finantarea Directiei Judetene de Asistenta 
Sociala Olt se asigura din bugetul  Consiliului Judetean Olt. 
                             (2) Finantarea activitatilor de asistenta sociala 
se asigura de la bugetul de stat, bugetul Consiliului Judetean Olt 
si bugetele locale. 
                             (3) La finantarea asistentei sociale sunt 
utilizate si sume provenite din fonduri extrabugetare, din donatii, 
sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane 
fizice ori juridice, din tara si din strainatate, din contributia 
platita de catre persoanele beneficiare de servicii sociale, precum 
si din alte surse, cu respectarea legislatiei în domeniu. 
  Art.8. Domnul Marin DOBRE, Secretarul general al 
judetului, coordoneaza activitatea Directiei Judetene de 
Asistenta Sociala Olt.  
  Art.9. Anexele nr.1 – 4 fac parte integranta din 
prezenta hotarâre. 
  Art.10. Prezenta Hotarâre  se aplica începând cu data 
de 01.04.2003, se publica în presa locala si se comunica 
directiilor generale si departamentelor de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, serviciului 
managementul resurselor umane, Directiei Judetene de Asistenta 
Sociala Olt, institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu 



handicap din judetul Olt nominalizate la Art.4, alin.(3) din 
hotarâre, persoanelor nominalizate  în prezenta hotarâre, în 
vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt. 
 
                                    
                                                                  
 
                                   P R E S E D I N T E                                     

   
        CONTRASEMNEAZA               

                                                                             SECRETARUL GENERAL  
                                                                                      AL JUDETULUI 
                                                                                        Marin DOBRE 
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