HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobare organigramă, număr de personal şi stat de funcţii pentru
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI OLT




















Având în vedere:
expunerea de motive cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre nr. 2934 din 17.04.2008;
raportul nr. 2935 din 17.04.2008 al Direcţiei Resurse Umane, Informare şi Relaţii Publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
raportul nr. 17881 din 16.04.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt înaintat cu adresa nr. 17882 din 16.04.2008 şi înregistrată la Consiliul Judeţean
Olt sub nr. 2863 din 16.04.2008;
raportul nr. 3086 din 23.04.2008 al Comisiei pentru studii economico – sociale, buget –
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
raportul nr. 3089 din 23.04.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
raportul nr. 3090 din 23.04.2008 al Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică,
sănătate şi culte;
raportul nr. 3091 din 23.04.2008 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii
publice şi comerţ;
raportul nr. 3092 din 23.04.2008 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi
sportive şi agrement;
prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
prevederile Legii nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – Cadru de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1896/2006;
prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr.10/2008;
prevederile Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap;
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 Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoarea legii
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi
creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 232/2007 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008;
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prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale,
În temeiul art. 91 alin. (1), litera „a”, alin.(2) litera „c” şi art. 97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL JUDETEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art. 1. Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru DIRECŢIA
GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI OLT şi serviciile din
subordine la nivelul a 1720 posturi, din care 157 posturi aferente numărului maxim de funcţii
publice şi 1563 posturi aferente personalului contractual, conform anexelor nr. 1 1a
(organigrame) şi 2 – 2a (state de funcţii), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.05.2008 şi se comunică Direcţiei
Resurse Umane, Informare şi Relaţii Publice, Direcţiei Economice, Direcţiei Buget, Taxe – Impozite
şi Informatizare, Compartimentului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului
 Judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU

Contrasemnează
Secretar al Judeţului
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