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H O T Ă R Â R E 
 

  cu privire la:   transformare posturi în  statul  de funcții al aparatului propriu al  
                               DIRECȚIEI  GENERALE  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  PROTECȚIA  
                                COPILULUI OLT  
 
 
            Având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  6488   din  07.07.2014 cu privire la aprobarea proiectului  
de hotărâre nr.  6489     din 07.07.2014 ; 

- raportul  nr. 53688 din 03.07.2014  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, înaintat Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr. 53689  din 
03.07.2014,   înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 6441 din 04.07.2014, prin 
care se comunică  propunerile avizate de Colegiul Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Olt  în şedinţa  din data de 05.06.2014 ; 

- procesul verbal al ședinței Colegiului  director al Direcției Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, din data de 05.06.2014;  

- raportul nr. 6490  din  07.07.2014 al Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 6581 din 08.07.2014 al Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate 
Ştiinţifică, Sănătate, Familie, Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 6577 din 08.07.2014 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, 
Buget - Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului; 

- raportul nr. 6561 din 08.07.2014 al Comisiei pentru Muncă, Protecţie Socială, 
Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- raportul nr. 6555  din 08.07.2014 al Comisiei pentru Administraţie Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 1 din 27.01.2011 cu privire la 
stabilire funcţii publice, aprobare organigramă, număr   de personal, stat de funcţii şi 
Regulament de  organizare şi   funcţionare pentru Direcţia  Generală de Asistenţă  
Socială   şi Protecţia  Copilului Olt; 

- prevederile Hotărârii   Consiliului Judeţean Olt  nr. 44 din 27.03.2014 cu privire 
la aprobare state de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială  și   
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu  și unitățile din structura   acesteia; 
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- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

- prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1), lit. a), alin.(2), lit. c) şi art.97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
     Art. 1. Se aprobă transformarea următoarelor posturi din statul de funcţii al 
aparatului  propriu  al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială şi Protecţia  Copilului 
Olt,  urmare a promovării examenului de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deţinut, de către titularii posturilor, după cum urmează: 

a) transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
nivel studii S, din cadrul Serviciului  de evaluare inițială, intervenție în 
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situație 
de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și 
telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență (poziţia nr. 35 în statul 
de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  
Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad profesional  
superior, nivel studii S, urmare a promovării examenului de promovare 
în grad profesional imediat superior celui deţinut, de către doamna  
Roşu Elena Lavinia, titulara  postului; 

b) transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 
nivel studii S, din cadrul Biroul adopții și postadopții (poziţia nr. 25 în 
statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  
Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, nivel studii S, urmare a promovării examenului de 
promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, de către 
doamna  Micli Nela, titulara  postului; 

c) transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional principal, 
nivel studii S, din cadrul Serviciului  management de caz pentru copil 
(poziţia nr. 58 în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  
de Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, 
clasa I, grad profesional superior, nivel studii S, urmare a promovării 
examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui 
deţinut, de către doamna  Ghioca Viorica, titulara  postului;  

d) transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional  asistent, 
nivel studii S, din cadrul Serviciului  evaluare complexă a copilului – 
Echipa mobilă de recuperare și reabilitare a copilului cu dizabilități la 
domiciliu (poziţia nr. 43 în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei 
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Generale  de Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în post de 
consilier, clasa I, grad profesional  principal, nivel studii S, urmare a 
promovării examenului de promovare în grad profesional imediat 
superior celui deţinut, de către doamna  Ţicleanu Emilia Mihaela,  
titulara  postului; 

e) transformarea postului de consilier, clasa I, grad profesional  asistent, 
nivel studii S, din carul Serviciului  evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap și evidență prestații sociale (poziţia nr. 426  în statul 
de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  
Protecţia  Copilului Olt) în post de consilier, clasa I, grad profesional 
principal, nivel studii S, urmare a promovării examenului de promovare 
în grad profesional imediat superior celui deţinut, de către domnul 
Vîlcea Marian Bogdan  titularul   postului. 

     Art. 2. Se aprobă transformarea următoarelor posturi  vacante din statul de funcţii 
al aparatului  propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială şi Protecţia  
Copilului Olt: 

a) transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, din cadrul Serviciului  monitorizare, analiză 
statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, comunicare, 
registratură şi relaţii cu publicul (poziţia nr. 6  în statul de funcţii al 
aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  
Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad profesional  asistent, 
nivel studii S; 

b) transformarea postului vacant de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal, nivel studii S, din cadrul Compartimentului  
Juridic şi Contencios (poziţia nr. 20  în statul de funcţii al aparatului propriu 
al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în 
post de consilier juridic, clasa I, grad profesional  asistent, nivel studii 
S; 

c) transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, din cadrul Serviciului  management de caz 
pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare servicii 
sociale  - Compartimentul management de caz pentru adulți (poziţia nr. 
413  în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de 
Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, 
grad profesional  asistent, nivel studii S; 

d) transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, din cadrul Serviciului  management de caz 
pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare servicii 
sociale - Compartimentul monitorizare servicii sociale (poziţia nr.  421   
în statul de funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  
Socială   şi  Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad 
profesional  asistent, nivel studii S; 

e) transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, din cadrul Serviciului achiziţii publice şi 
contractare servicii sociale (poziţia nr.  461  în statul de funcţii al 
aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  Protecţia  



4 
 

Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad profesional  asistent, 
nivel studii S;  

f) transformarea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, din cadrul Serviciului  patrimoniu, tehnic, 
securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia 
mediului, administrativ şi aprovizionare (poziţia nr.  466  în statul de 
funcţii al aparatului propriu al Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială   şi  
Protecţia  Copilului Olt)  în post de consilier, clasa I, grad profesional  
principal, nivel studii S. 

     Art. 3. Statul  de funcţii al  aparatului propriu  al Direcţiei Generale  de Asistenţă  
Socială   şi Protecţia  Copilului Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.  44 din 27.03.2014  se modifică în mod corespunzător cu prevederile art. 1 şi art. 2 
la prezenta  hotărâre. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea.      
      Art. 5. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.07.2014 şi se comunică  
Direcţiei Economică, Buget – Finanţe şi Serviciului Resurse Umane şi Managementul 
Unităţilor Sanitare  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 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 

                                                                 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                 Secretar  al  Judeţului                     
                                                                  Gabriel BULETEANU  
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