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HOTĂRÂRE 
                                                                                            - PROIECT - 

pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului Director al  
            Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
       
 
 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 8724/17.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.45768/10.08.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8530/11.08.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea 

reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 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, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- 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 cu Regulamentul înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.10080/29.07.2020 referitoare la: încetare exercitare cu caracter temporar a funcției 
publice de conducere vacante de Șef serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului de evaluare 
inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de 
abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea 
cazurilor de urgență prin reluarea activității pe funcția publică de execuție de Consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic și contencios și stabilire drepturi 
salariale; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.13341/12.10.2020 referitoare la: încetare contract individual de muncă prin acordul 
părților, conform art.55 lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
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- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr. 1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului individual de muncă, conform 
art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.4429/28.04.2021 referitoare la: modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter 
temporar a unei funcții publice de conducere vacante și stabilire drepturi salariale;  

- Dispozițiile Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.6117 și nr. 6132 din 14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform art.12 alin.(1) 
din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.8859/12.07.2021 referitoare la: acordare concediu pentru creșterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani și suspendarea contractului individual de muncă, conform art.51 alin.(1) lit. a) din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.8861/12.07.2021 referitoare la: numire temporară în vederea exercitării cu caracter 
temporar a funcției de conducere temporar – vacante de Șef de centru la Complex servicii 
Slatina; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.168/26.04.2021 referitoare la numire în 
funcția de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina, stabilire drepturi 
salariale și exercitare atribuții; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/27.02.2020 cu privire la aprobarea înființării 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare 
Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Caracal”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), 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 alin.(1), art.14 și art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 

 
   În temeiul art.173 alin.(1) lit. d) și alin.5 lit. b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) 
și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
               CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. Componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- doamna Tătăranu Claudia – Mădălina este înlocuită cu domnul Mara Dumitru – Doru – Șef 
serviciu, grad II la Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența 
în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență; 

- doamna Moț Ana Maria este înlocuită cu doamna Tănase Cătălina Maria – Șef centru, grad II 
la Complex servicii Slatina;  

- domnul Rotea Cătălin - Ștefan este înlocuit cu doamna Nicolae Angela  - manager, grad II – 
interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt; 

- doamna Gheorghiu Liana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al 
Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, conform Dispoziției 
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.6117/14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform art.12 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
data de 15.06.2021; 
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- doamna Țicu Ioana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al Centrului de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni, conform Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea 
contractului individual de muncă, conform art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 22.02.2021; 

- domnului Zăvoeanu Valentin Marius îi încetează calitatea de membru al Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ca urmare a încetării 
contractului individual de muncă prin acordul părților. 

Art. 2. Se completează componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018, cu 
modificările și completările ulterioare, cu doamna Prună Violeta – Diana, ca urmare a numirii în 
funcția de conducere de Șef de centru, grad II la Centrul de abilitare și reabilitare Caracal, conform   
Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  
nr. 6132/14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                 

Art. 3. Componența nominală actualizată a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt este următoarea: 

 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și 
prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin-
Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, 
indicatori asistență socială și incluziune 
socială, strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și relația cu 
organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  
Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena - 
Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru copil 

10.  Membru Petre Mădălina- 
Ștefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru adulți, 
persoane adulte cu dizabilități, asistență 
persoane vârstnice și monitorizare servicii 
sociale 

11.  Membru Stamate Carmen 
Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, planificare 
bugetară și management financiar, plată 
beneficii de asistență socială 

12.  Membru Pitei Elena-
Veronica 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 

13.  Membru Olteanu Pîrvu-
Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, administrativ și 
aprovizionare 
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14.  Membru Buzatu Matei 
Mihaela Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap și beneficii de asistență 
socială 

15.  Membru Mara Dumitru  
Doru 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim 
de urgență în domeniul asistenței sociale, 
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrațiune, repatrieri și violența în familie și 
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de 
urgență 

16.  Membru Tănase Cătălina - 
Maria 

EXERCITARE ATRIBUȚII DE ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Slatina 

20.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Caracal  

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

24.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela 
Mirela 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina și exercitare atribuții specifice 
de ȘEF CENTRU Complex servicii persoane 
adulte Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu 
Narcisa Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni 

36.  Membru Prună Violeta - 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Caracal 

37.  Membru Nicolae Angela Manager  
Spitalul Județean de Urgență Slatina 
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38.  Membru Neacșu Petre-
Silviu 

Director executiv  
Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean 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 și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 
 

                INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

               Marius OPRESCU 
                        
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     AVIZAT, 
                                                                                      Secretar General al Județului 

                                                                                                              Marinela – Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ș.V./Ș.V./2ex. 
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 REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea componenței nominale a 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 

 

 
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea și completarea componenței nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit având în vedere următoarele prevederi legale: 
- art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), art.113 alin.(1)–(2) și alin.(5) și art.114 din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.12 alin.(1), art.14 și art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018. 

 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI GENERALE 

DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 

reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență 
socială în România. 

Conform prevederilor art.113 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, serviciile publice de asistență socială se organizează în 
subordinea consiliilor județene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliului 
General al Municipiului București, la nivel de direcție generală. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică 
cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la 
nivel județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 
persoane aflate în nevoie. 
 

II. COMPONENȚA NOMINALĂ ACTUALĂ, PRECUM ȘI PROPUNEREA DE 
MODIFICARE ȘI COMPLETARE A COMPONENȚEI NOMINALE A COLEGIULUI 

DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI OLT 

 
 Prin Hotărârea Guvernului nr.797/2017, modificată prin Hotărârea Guvernului 

nr.417/2018, au fost aprobate regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială organizate potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, care prevede următoarele: 
domeniul de competență al serviciului de interes public județean/local, funcțiile şi atribuțiile 
acestuia în asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a politicilor sociale, 
etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor, structura orientativă de personal şi principalele 
atribuții ale personalului.     
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Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea 

Guvernului nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, conducerea Direcției 

generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol 
consultativ. 

 Potrivit dispozițiilor art. 14 și art. 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru susmenționat, 

componența colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean 
și este constituită din secretarul general al județului, directorul executiv/general, directorii executivi 
adjuncți/generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai 
altor servicii publice de interes județean/local. Președintele colegiului director este secretarul 
general al județului. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, 
acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul 
executiv adjunct/general adjunct al Direcției generale, numit prin dispoziție a directorului 
executiv/general.  

Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de 
organizare și funcționare a Direcției generale.  

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) și art.31 din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu 
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu 
modificările ulterioare, conducerea DGASPC Olt se asigură de directorul general cu sprijinul 
Colegiului director, care are rol consultativ, iar componența Colegiului director este stabilită 
prin hotărâre a Consiliului Județean Olt şi este constituită din secretarul județului Olt, 
directorul general, directorii generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul DGASPC 
Olt, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean. Președintele Colegiului 
director este secretarul județului Olt. În situația în care președintele Colegiului director nu își 
poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, 
de către directorul general adjunct al DGASPC Olt, numit prin dispoziție a directorului 
general. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost stabilită componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu respectarea prevederilor din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
– aparatul propriu, după cum urmează:  

 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută 
în cadrul Colegiului 

Director 

Numele și 
prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-
Elena 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin-
Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, 
indicatori asistență socială și incluziune 
socială, strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și relația cu 
organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  
Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena - 
Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru copil 
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10.  Membru Petre Mădălina- 
Ştefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru 
adulți, persoane adulte cu dizabilități, 
asistență persoane vârstnice și 
monitorizare servicii sociale 

11.  Membru Stamate Carmen 
Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, 
planificare bugetară și management 
financiar, plată beneficii de asistență 
socială 

12.  Membru Pitei Elena-
Veronica 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 

13.  Membru Olteanu Pîrvu-
Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, 
administrativ și aprovizionare 

14.  Membru Buzatu Matei 
Mihaela Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap și 
beneficii de asistență socială 

15.  Membru Tătăranu 
Mădălina Claudia  

ŞEF SERVICIU 
Serviciul evaluare inițială, intervenție în 
regim de urgență în domeniul asistenței 
sociale, intervenții în situații de abuz, 
neglijare, trafic, migrațiune, repatrieri și 
violența în familie și Telefonul pentru 
semnalarea cazurilor de urgență 

16.  Membru Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Slatina 

20.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Caracal și exercitare 
atribuții specifice de ȘEF CENTRU Centrul 
de recuperare și reabilitare Caracal 

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

24.  Membru Ghiorghiță 
Roxana-Elena 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela 
Mirela 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 
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30.  Membru Becheanu 
Luminița Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane adulte 
cu dizabilități și alte persoane aflate în 
situații de nevoie Slatina și exercitare 
atribuții specifice de ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu 
Narcisa Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Cezieni 
 

36.  Membru Zăvoeanu 
Valentin Marius  

exercitare atribuții specifice funcției de 
conducere de ȘEF CENTRU – Centrul de 
îngrijire și asistență Spineni 

37.  Membru Rotea Cătălin - 
Ștefan 

Manager  
Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru Neacșu Petre-
Silviu 

Director executiv  
Direcția Județeană de Evidenţă a   
Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

  

  Menționăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 29/27.02.2020 a fost aprobată 
înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Caracal”, ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea centrului rezidențial pentru persoane 
adulte cu handicap ”Centrul de Recuperare și Reabilitare Caracal”, care s-a desființat.  

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 22/22.02.2021 a 
fost aprobată înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”, 
conform Planului de restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în anexa 
nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020. 

Prin adresa Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.45768/10.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8530/11.08.2021, s-a 
solicitat modificarea și completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, având în vedere: 

 
✓ încetarea numirii temporare în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de 

conducere vacante de Șef serviciu evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în 
domeniul asistenței sociale, intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și 
repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt a doamnei Tătăranu Claudia Mădălina începând cu data de 29.07.2020 
(dispoziția nr. 10080/29.07.2020); 

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 
vacantă de Șef serviciu evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și 
violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt a domnului Mara Dumitru Doru începând cu data de 01.05.2021 
(dispoziția nr. 4429/28.04.2021); 

✓ suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Moț Ana Maria - Șef de centru al 
Complexului Servicii Slatina, pentru concediu de creștere a copilului în vârstă de până la 2 
ani, începând cu data de 12.07.2021 (dispoziția nr. 8859/12.07.2021);  



5 

 

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de 
Șef de centru al Complexului Servicii Slatina a doamnei Tănase Cătălina Maria începând 
cu data de 12.07.2021 (dispoziția nr. 8861/12.07.2021); 

✓ numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Caracal a doamnei Gheorghiu Liana începând cu data de 15.06.2021 (dispoziția 
nr. 6117/14.06.2021); 

✓ numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de Abilitare și Reabilitare Caracal a doamnei 
Prună Violeta - Diana începând cu data de 15.06.2021 (dispoziția nr. 6132/14.06.2021); 

✓ încetarea contractului individual de muncă al domnului Zăvoeanu Valentin Marius – Șef 
centru al Centrului de îngrijire și asistență  Spineni, începând cu data de 13.10.2020 
(dispoziția nr. 13341/12.10.2020). 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a anexat adresei               
nr.45768/ 10.08.2021 următoarele înscrisuri: 

- Dispoziția nr. 10080/29.07.2020, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Șef 
serviciu al Serviciului de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și 
violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență, de către doamna 
Tătăranu Claudia Mădălina, începând cu data de 29.07.2020; 

- Dispoziția nr. 4429/28.04.2021 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de 
conducere vacante și stabilire drepturi salariale, pentru domnul Mara Dumitru Doru, 
începând cu data de 01.05.2021;  

- Dispoziția nr. 8859/12.07.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
acordare concediu de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani și suspendare contract 
individual de muncă pentru doamna Moț Ana Maria, începând cu data de 12.07.2021; 

- Dispoziția nr. 8861/12.07.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
numirea temporară, în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere   
temporar - vacante de Șef de centru al Complexului servicii Slatina, pentru doamna Tănase 
Cătălin - Maria, începând cu data de 12.07.2021; 

- Dispoziția nr. 6117/14.06.2021 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la  
numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Caracal a doamnei Gheorghiu Liana începând cu data de 15.06.2021; 

- Dispoziția nr. 6132/14.06.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare  la 
numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de Abilitare și Reabilitare Caracal a doamnei 
Prună Violeta - Diana, începând cu data de 15.06.2021; 

- Dispoziția nr.13341/12.10.2020 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare  la 
încetarea contractului individual de muncă al domnului Zăvoeanu Valentin Marius – Șef 
centru al Centrului de îngrijire și asistență  Spineni, începând cu data de 13.10.2020. 

      Potrivit dispozițiilor art. 1 din Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt nr. 1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului 
individual de muncă, conform art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 22.02.2021, doamnei 
Țicu Ioana, având funcția de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S, gradația 5 
în cadrul Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, i s-a modificat contractul individual 
de muncă prin schimbarea locului muncii, prin trecerea pe funcția de conducere de Șef de 
centru, gradul II, nivel studii S, gradația 5, în cadrul serviciului social ”Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni”, înființat prin restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte 
cu handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni” din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu păstrarea drepturilor salariale. 

Conform prevederilor art.1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.168/26.04.2021 referitoare la numire în funcția de manager interimar la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina, stabilire drepturi salariale și exercitare atribuții, doamna Nicolae Angela a fost 
numită în funcția de manager, grad II – interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina, pe 
o perioada de maximum 6 luni sau până la revocarea unilaterală din funcție, începând cu 
data de 27.04.2021. 
 
 

Având în vedere: 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.45768/10.08.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8530/11.08.2021; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 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, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- 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 cu Regulamentul înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.10080/29.07.2020 referitoare la: încetare exercitare cu caracter temporar a funcției 
publice de conducere vacante de Șef serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului de evaluare 
inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de 
abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea 
cazurilor de urgență prin reluarea activității pe funcția publică de execuție de Consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic și contencios și stabilire drepturi 
salariale; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.13341/12.10.2020 referitoare la: încetare contract individual de muncă prin acordul 
părților, conform art.55 lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr. 1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului individual de muncă, conform 
art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.4429/28.04.2021 referitoare la: modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter 
temporar a unei funcții publice de conducere vacante și stabilire drepturi salariale;  

- Dispozițiile Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.6117 și nr. 6132 din 14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform 
art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.8859/12.07.2021 referitoare la: acordare concediu pentru creșterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani și suspendarea contractului individual de muncă, conform art.51 alin.(1) lit. a) 
din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.8861/12.07.2021 referitoare la: numire temporară în vederea exercitării cu caracter 
temporar a funcției de conducere temporar – vacante de Șef de centru la Complex servicii 
Slatina; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.168/26.04.2021 referitoare la numire în 
funcția de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina, stabilire drepturi 
salariale și exercitare atribuții; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
înființării centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și 
reabilitare Caracal” ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Caracal”; 



7 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), 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 alin.(1), art.14 și art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 

 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ modificarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
- doamna Tătăranu Claudia – Mădălina este înlocuită cu domnul Mara Dumitru – Doru – Șef 

serviciu, grad II la Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și 
violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență; 

- doamna Moț Ana Maria este înlocuită cu doamna Tănase Cătălina Maria – Șef centru, grad II 
la Complex servicii Slatina;  

- domnul Rotea Cătălin - Ștefan este înlocuit cu doamna Nicolae Angela  - manager, grad II – 
interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt; 

- doamna Gheorghiu Liana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al 
Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, conform Dispoziției 
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.6117/14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform art.12 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
data de 15.06.2021; 

- doamna Țicu Ioana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al Centrului de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni, conform Dispoziției Directorului general al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea 
contractului individual de muncă, conform art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 22.02.2021; 

- domnului Zăvoeanu Valentin Marius îi încetează calitatea de membru al Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ca urmare a încetării 
contractului individual de muncă prin acordul părților; 

➢ completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu doamna Prună Violeta, 
ca urmare a numirii în funcția de conducere de Șef de centru, grad II la Centrul de abilitare 
și reabilitare Caracal, conform   Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt  nr. 6132/14.06.2021 referitoare la: numire în 
funcție, conform art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.   

➢ componența nominală actualizată a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, este următoarea: 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și 
prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
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5.  Membru Gheorghe Sorin-
Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, 
indicatori asistență socială și incluziune 
socială, strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și relația cu 
organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  
Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena - 
Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru copil 

10.  Membru Petre Mădălina- 
Ştefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru adulți, 
persoane adulte cu dizabilități, asistență 
persoane vârstnice și monitorizare servicii 
sociale 

11.  Membru Stamate Carmen 
Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, planificare 
bugetară și management financiar, plată 
beneficii de asistență socială 

12.  Membru Pitei Elena-
Veronica 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 

13.  Membru Olteanu Pîrvu-
Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, administrativ și 
aprovizionare 

14.  Membru Buzatu Matei 
Mihaela Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap și beneficii de asistență 
socială 

15.  Membru Mara Dumitru  
Doru 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim 
de urgență în domeniul asistenței sociale, 
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrațiune, repatrieri și violența în familie și 
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de 
urgență 

16.  Membru Tănase Cătălina - 
Maria 

EXERCITARE ATRIBUȚII DE ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Slatina 

20.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Caracal  

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” Slatina 
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24.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela 
Mirela 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina și exercitare atribuții specifice 
de ȘEF CENTRU Complex servicii persoane 
adulte Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu 
Narcisa Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni 

36.  Membru Prună Violeta - 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Caracal 

37.  Membru Nicolae Angela Manager  
Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru Neacșu Petre-
Silviu 

Director executiv  
Direcția Județeană de Evidenţă a 
Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

  

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 

 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane și                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr. 8726/17.08.2021 

 
 
 
 
                 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea componenței nominale a Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 
 
 
 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI GENERALE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 

reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului naţional de asistenţă 
socială în România. 

Conform prevederilor art.113 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile publice de asistenţă socială se organizează în subordinea consiliilor 
judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, la nivel de direcție generală. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu 
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel 
județean, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 
nevoie. 
 
 

II. COMPONENȚA NOMINALĂ ACTUALĂ, PRECUM ȘI PROPUNEREA DE MODIFICARE 
ȘI COMPLETARE A COMPONENȚEI NOMINALE A COLEGIULUI DIRECTOR AL 

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 Prin Hotărârea Guvernului nr.797/2017, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, au 
fost aprobate regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială 
organizate potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevede următoarele: domeniul de competență al serviciului de interes 
public județean/local, funcțiile şi atribuțiile acestuia în asigurarea de către autoritățile 
administrației publice locale a politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuțiilor, 
structura orientativă de personal şi principalele atribuții ale personalului.     

Conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, conducerea Direcției generale se 

asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ. 

 Potrivit dispozițiilor art. 14 și art. 15 alin. (1) din Regulamentul-cadru susmenționat, componența 

colegiului director al Direcției generale este stabilită prin hotărâre a consiliului județean și este constituită 
din secretarul general al județului, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali 
adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice 
de interes județean/local. Președintele colegiului director este secretarul general al județului. În situația în 
care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către 
directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcției 
generale, numit prin dispoziție a directorului executiv/general.  

Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de 
organizare și funcționare a Direcției generale.  



2 

 

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) și art.31 din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu 
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările 
ulterioare, conducerea DGASPC Olt se asigură de directorul general cu sprijinul Colegiului 
director, care are rol consultativ, iar componența Colegiului director este stabilită prin hotărâre a 
Consiliului Județean Olt şi este constituită din secretarul județului Olt, directorul general, 
directorii generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul DGASPC Olt, precum şi 3 șefi ai 
altor servicii publice de interes județean. Președintele Colegiului director este secretarul județului 
Olt. În situația în care președintele Colegiului director nu îşi poate exercita atribuțiile, acestea 
sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al 
DGASPC Olt, numit prin dispoziție a directorului general. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost stabilită componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu respectarea prevederilor din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu, după cum urmează:  

 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută 
în cadrul Colegiului 

Director 

Numele și 
prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-
Elena 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin-
Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, 
indicatori asistență socială și incluziune 
socială, strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și relația cu 
organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  
Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena - 
Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru copil 

10.  Membru Petre Mădălina- 
Ştefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru 
adulți, persoane adulte cu dizabilități, 
asistență persoane vârstnice și 
monitorizare servicii sociale 

11.  Membru Stamate Carmen 
Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, 
planificare bugetară și management 
financiar, plată beneficii de asistență 
socială 

12.  Membru Pitei Elena-
Veronica 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 

13.  Membru Olteanu Pîrvu-
Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, 
administrativ și aprovizionare 
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14.  Membru Buzatu Matei 
Mihaela Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap și 
beneficii de asistență socială 

15.  Membru Tătăranu 
Mădălina Claudia  

ŞEF SERVICIU 
Serviciul evaluare inițială, intervenție în 
regim de urgență în domeniul asistenței 
sociale, intervenții în situații de abuz, 
neglijare, trafic, migrațiune, repatrieri și 
violența în familie și Telefonul pentru 
semnalarea cazurilor de urgență 

16.  Membru Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Slatina 

20.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Caracal și exercitare 
atribuții specifice de ȘEF CENTRU Centrul 
de recuperare și reabilitare Caracal 

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

24.  Membru Ghiorghiță 
Roxana-Elena 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela 
Mirela 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Becheanu 
Luminița Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane adulte 
cu dizabilități și alte persoane aflate în 
situații de nevoie Slatina și exercitare 
atribuții specifice de ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu 
Narcisa Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 

35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Cezieni 
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36.  Membru Zăvoeanu 
Valentin Marius  

exercitare atribuții specifice funcției de 
conducere de ȘEF CENTRU – Centrul de 
îngrijire și asistență Spineni 

37.  Membru Rotea Cătălin - 
Ștefan 

Manager  
Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru Neacșu Petre-
Silviu 

Director executiv  
Direcția Județeană de Evidenţă a   
Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

  

  Menționăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 29/27.02.2020 a fost aprobată înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Caracal”, ca 
serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, prin reorganizarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Caracal”, care s-a desființat.  

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 22/22.02.2021 a fost 
aprobată înființarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea centrului rezidențial pentru 
persoane adulte cu handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”, conform Planului de 
restructurare al Centrului de recuperare și reabilitare Cezieni, înscris în anexa nr.5 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.38/27.02.2020. 

Prin adresa Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.45768/10.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8530/11.08.2021, s-a solicitat 
modificarea și completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, având în vedere: 

 
✓ încetarea numirii temporare în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 

vacante de Șef serviciu evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței 
sociale, intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și 
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt a doamnei 
Tătăranu Claudia Mădălina începând cu data de 29.07.2020 (dispoziția nr. 10080/29.07.2020); 

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă 
de Șef serviciu evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 
intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și 
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt a domnului Mara 
Dumitru Doru începând cu data de 01.05.2021 (dispoziția nr. 4429/28.04.2021); 

✓ suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Moț Ana Maria - Șef de centru al 
Complexului Servicii Slatina, pentru concediu de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, 
începând cu data de 12.07.2021 (dispoziția nr. 8859/12.07.2021);  

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de 
centru al Complexului Servicii Slatina a doamnei Tănase Cătălina Maria începând cu data de 
12.07.2021 (dispoziția nr. 8861/12.07.2021); 

✓ numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 
Caracal a doamnei Gheorghiu Liana începând cu data de 15.06.2021 (dispoziția nr. 
6117/14.06.2021); 

✓ numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de Abilitare și Reabilitare Caracal a doamnei 
Prună Violeta - Diana începând cu data de 15.06.2021 (dispoziția nr. 6132/14.06.2021); 

✓ încetarea contractului individual de muncă al domnului Zăvoeanu Valentin Marius – Șef centru 
al Centrului de îngrijire și asistență  Spineni, începând cu data de 13.10.2020 (dispoziția nr. 
13341/12.10.2020). 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a anexat adresei               
nr.45768/ 10.08.2021 următoarele înscrisuri: 

- Dispoziția nr. 10080/29.07.2020, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu 
al Serviciului de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 
intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul 
pentru semnalarea cazurilor de urgență, de către doamna Tătăranu Claudia Mădălina, începând 
cu data de 29.07.2020; 
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- Dispoziția nr. 4429/28.04.2021 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de 
conducere vacante și stabilire drepturi salariale, pentru domnul Mara Dumitru Doru, începând cu 
data de 01.05.2021;  

- Dispoziția nr. 8859/12.07.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
acordare concediu de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani și suspendare contract 
individual de muncă pentru doamna Moț Ana Maria, începând cu data de 12.07.2021; 

- Dispoziția nr. 8861/12.07.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la 
numirea temporară, în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere   
temporar - vacante de Șef de centru al Complexului servicii Slatina, pentru doamna Tănase 
Cătălin - Maria, începând cu data de 12.07.2021; 

- Dispoziția nr. 6117/14.06.2021 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare la  
numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 
Caracal a doamnei Gheorghiu Liana începând cu data de 15.06.2021; 

- Dispoziția nr. 6132/14.06.2021, emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare  la 
numirea în funcția de Șef de centru al Centrului de Abilitare și Reabilitare Caracal a doamnei 
Prună Violeta - Diana, începând cu data de 15.06.2021; 

- Dispoziția nr.13341/12.10.2020 emisă de Directorul general al DGASPC Olt, referitoare  la 
încetarea contractului individual de muncă al domnului Zăvoeanu Valentin Marius – Șef centru al 
Centrului de îngrijire și asistență  Spineni, începând cu data de 13.10.2020. 

      Potrivit dispozițiilor art. 1 din Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt nr. 1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului individual de muncă, 
conform art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, începând cu data de 22.02.2021, doamnei Țicu Ioana, având funcția de 
conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S, gradația 5 în cadrul Centrului de recuperare 
și reabilitare Cezieni, i s-a modificat contractul individual de muncă prin schimbarea locului 
muncii, prin trecerea pe funcția de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S, gradația 
5, în cadrul serviciului social ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, înființat prin 
restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de recuperare și 
reabilitare Cezieni” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, cu păstrarea drepturilor salariale. 

Conform prevederilor art.1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.168/26.04.2021 
referitoare la numire în funcția de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina, stabilire 
drepturi salariale și exercitare atribuții, doamna Nicolae Angela a fost numită în funcția de manager, 
grad II – interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina, pe o perioada de maximum 6 luni sau 
până la revocarea unilaterală din funcție, începând cu data de 27.04.2021. 
 

Având în vedere: 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.45768/10.08.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8530/11.08.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, 
numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții 
pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- 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, 
cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și pentru 
modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

- 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 cu 
Regulamentul înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu 
modificările ulterioare; 
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- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.10080/29.07.2020 referitoare la: încetare exercitare cu caracter temporar a funcției publice de 
conducere vacante de Șef serviciu, clasa I, gradul II al Serviciului de evaluare inițială, intervenție în 
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrație și repatrieri și violența în familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență prin 
reluarea activității pe funcția publică de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul juridic și contencios și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.13341/12.10.2020 referitoare la: încetare contract individual de muncă prin acordul părților, 
conform art.55 lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr. 1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului individual de muncă, conform art. 41 
alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.4429/28.04.2021 referitoare la: modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar 
a unei funcții publice de conducere vacante și stabilire drepturi salariale;  

- Dispozițiile Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.6117 și nr. 6132 din 14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform art.12 alin.(1) din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.8859/12.07.2021 referitoare la: acordare concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până 
la 2 ani și suspendarea contractului individual de muncă, conform art.51 alin.(1) lit. a) din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.8861/12.07.2021 referitoare la: numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a 
funcției de conducere temporar – vacante de Șef de centru la Complex servicii Slatina; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.168/26.04.2021 referitoare la numire în funcția 
de manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina, stabilire drepturi salariale și 
exercitare atribuții; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.29/27.02.2020 cu privire la aprobarea înființării 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de abilitare și reabilitare Caracal” 
ca serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, prin reorganizarea ”Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin.(1), 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 alin.(1), art.14 și art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, înscris în Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.797/2017 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018, 

 
 
 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ modificarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 
- doamna Tătăranu Claudia – Mădălina este înlocuită cu domnul Mara Dumitru – Doru – Șef 

serviciu, grad II la Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul 
asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în 
familie și Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență; 

- doamna Moț Ana Maria este înlocuită cu doamna Tănase Cătălina Maria – Șef centru, grad II la 
Complex servicii Slatina;  

- domnul Rotea Cătălin - Ștefan este înlocuit cu doamna Nicolae Angela  - manager, grad II – 
interimar al Spitalului Județean de Urgență Slatina - serviciu public din subordinea Consiliului 
Județean Olt; 

- doamna Gheorghiu Liana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al Centrului de zi de 
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recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, conform Dispoziției Directorului general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.6117/14.06.2021 referitoare la: numire în 
funcție, conform art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, începând cu data de 15.06.2021; 

- doamna Țicu Ioana este membru al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt în considerarea funcției de Șef de Centru al Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni, conform Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt nr.1905/24.02.2021 referitoare la: modificarea contractului 
individual de muncă, conform art. 41 alin. (3) lit. b) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 22.02.2021; 

- domnului Zăvoeanu Valentin Marius îi încetează calitatea de membru al Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt ca urmare a încetării contractului 
individual de muncă prin acordul părților; 

➢ completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.116/26.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu doamna Prună Violeta, ca 
urmare a numirii în funcția de conducere de Șef de centru, grad II la Centrul de abilitare și 
reabilitare Caracal, conform   Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt  nr. 6132/14.06.2021 referitoare la: numire în funcție, conform 
art.12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.   

➢ componența nominală actualizată a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, este următoarea: 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și 
prenumele 

Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin-
Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, 
indicatori asistență socială și incluziune 
socială, strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și relația cu 
organizațiile neguvernamentale 

6.  Membru Stănoiu Iuliana ŞEF BIROU  
Biroul management resurse umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Matei Elena - 
Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a copilului 

9.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru copil 

10.  Membru Petre Mădălina- 
Ştefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz pentru adulți, 
persoane adulte cu dizabilități, asistență 
persoane vârstnice și monitorizare servicii 
sociale 

11.  Membru Stamate Carmen 
Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, planificare 
bugetară și management financiar, plată 
beneficii de asistență socială 

12.  Membru Pitei Elena-
Veronica 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 
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13.  Membru Olteanu Pîrvu-
Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și 
sănătate în muncă, apărare împotriva 
incendiilor, protecția mediului, administrativ și 
aprovizionare 

14.  Membru Buzatu Matei 
Mihaela Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 
adulte cu handicap și beneficii de asistență 
socială 

15.  Membru Mara Dumitru  
Doru 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim 
de urgență în domeniul asistenței sociale, 
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrațiune, repatrieri și violența în familie și 
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de 
urgență 

16.  Membru Tănase Cătălina - 
Maria 

EXERCITARE ATRIBUȚII DE ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Slatina 

20.  Membru Gheorghiu Liana ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități Caracal  

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” Slatina 

24.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela 
Mirela 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” Caracal 

28.  Membru Cearapin Irina ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina și exercitare atribuții specifice 
de ȘEF CENTRU Complex servicii persoane 
adulte Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu 
Narcisa Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice Fălcoiu 
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35.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni 

36.  Membru Prună Violeta - 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Centrul de abilitare și reabilitare Caracal 

37.  Membru Nicolae Angela Manager  
Spitalul Județean de Urgență Slatina 

38.  Membru Neacșu Petre-
Silviu 

Director executiv  
Direcția Județeană de Evidenţă a 
Persoanelor Olt 

39.  Membru Pintea Vivi-Viorel Manager (Director general) 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt 

  

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 
acestuia în forma prezentată. 

 
 
 

ŞEF SERVICIU,                                                     ŞEF SERVICIU,                                                                                
Serviciul Juridic-Contencios                             Serviciul Resurse Umane și   

             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                     Managementul Unităților Sanitare                                               
                                                Laura BOCAI  

 
 
 
 

    


