
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
      cu privire la: - numire în funcţie publică de conducere de Director 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt 

                             - încetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu                     
caracter temporar a funcţiei publice de conducere de 
Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Olt 

 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 6267 din 18.06.2013 cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 6268 din 18.06.2013; 

- propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de numire a 
doamnei Piroşca Rădiţa pentru funcţia publică de conducere vacantă 
de director general, înaintată Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr. 
18160/2013 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5490 din 
29.05.2013; 

- raportul nr. 6269 din 18.06.2013 al Serviciului Resurse Umane și Relații 
cu Instituții Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt ; 

- raportul nr. 6531 din 26.06.2013 al Comisiei pentru studii economico - 
sociale, buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului 
public  şi  privat al judeţului ; 

- raportul nr. 6538 din 26.06.2013 al Comisiei pentru cultură,  învăţământ, 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie,  protecţie copii şi culte; 

- raportul nr. 6540 din 26.06.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

      -    prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 141 
din  31.05.2013 referitoare la numire în funcţie publică de conducere de 
Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt  şi încetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu  
caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 81 din 30.07.2008 cu 
privire la împuternicire Preşedinte al Consiliului Judeţean Olt; 

     -   prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 40 din 28.03.2013 cu 
privire la aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Şopârliţa, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt şi aprobare organigramă şi număr de personal 
pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 



- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 80 din 09.07.2012 cu 
privire la modificare raport de serviciu, prin exercitare cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 14 din 31.01.2013 cu 
privire la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege - cadru privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea 
salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor 
termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 
În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera e) şi art. 97 alin. (1) 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
           CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
 Art.1. (1) Doamna Rădiţa PIROŞCA se numeşte în funcţia publică de 

conducere de Director general, grad II, nivel studii S, clasa de salarizare 82 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, începând cu 
data de 01.06.2013. 

(2) Fişa postului doamnei Rădiţa PIROŞCA se anexează la prezenta                         
hotărâre şi face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. La data prevăzută la art.1, respectiv 01.06.2013, încetează modificarea 
raportului de serviciu al doamnei Rădiţa PIROŞCA prin exercitarea cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere de Director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt nr. 141 din 31.05.2013 îşi încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.06.2013 şi se  
comunică  Direcţiei Buget – Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii 
Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, doamnei Rădiţa 
PIROŞCA în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - judeţul 
Olt. 
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