
  
 

H O T Ă R Â R E 
 

cu privire la transformare posturi și mutare post în statele de funcții ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu 
și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din 
structura direcției 

 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.6270/23.06.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr.6271/23.06.2017; 

- Raportul nr.6272/23.06.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 
Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Raportul nr.6374/27.06.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 
științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 

- Raportul nr.6390/27.06.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

- Raportul nr.6430/28.06.2017 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 

- Raportul nr.43587/15.06.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa 
nr.43589/15.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5927/15.06.2017; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al DGASPC Olt nr.3/15.06.2017 în care 
au fost prezentate și avizate propunerile conform raportului susmenționat; 

- prevederile art.1, art.2, art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.9,  art.15 și art.107  alin. (2) din Legea  nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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, modificată 
prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4950/12.04.2017 
referitoare la numire în funcție publică de execuție ca urmare a finalizării perioadei de  
stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4949/12.04.2017 
referitoare la numire în funcție publică de execuție ca urmare a finalizării perioadei de  
stagiu și stabilire drepturi salariale; 

- referatul întocmit de doamna Iuliana Stănoiu – Șef birou al Biroului resurse umane din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43355/14.06.2017; 
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- referatul întocmit de doamna Moraru Nicoleta – Șef serviciu al Serviciului management de 
caz pentru copil din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.43359/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Stamate Carmen – Șef serviciu al Serviciului economic, 
financiar – contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, 
înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43372/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Țicleanu Emilia – Șef serviciu al Serviciului de Evaluare 
Complexă a Copilului cu dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. 
Olt sub nr.43377/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Petre Mădălina Ștefania – Șef serviciu al Serviciului 
Management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii 
sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub 
nr.43381/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Buzatu Matei Mihaela Ilona – Șef serviciu al Serviciului 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență prestații sociale din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43385/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Iosim Dumitru Eleodor – Șef serviciu al Serviciului Achiziții 
Publice și Contractare Servicii Sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt, înregistrat la 
D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43389/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Jianu Gheorghe – Șef de centru al Complexului Servicii 
Persoane Adulte Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43351/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Ilie Gheorghe – Șef de centru al Centrului de Îngrijire și 
Asistență Șopârlița, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.35619/12.05.2017; 

- referatul întocmit de domnul Alexe Costică – Șef de centru al Centrului de Recuperare și 
Reabilitare Caracal, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.35339/11.05.2017; 

- referatul întocmit de doamna Mișcu Mariana – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip 
Familial ”Mugurel” Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43352/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Florența Ciudoescu – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip 
Familial ”Sf. Valentin” Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43065/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Camelia Ghiță – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip 
Familial ”Sf. Andrei” Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43148/14.06.2017; 

- referatul întocmit de domnul Nițulescu Iulian - Șef de centru în cadrul Caselor de Tip 
Familial ”Sf. Maria” Balș, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43154/14.06.2017; 

- referatul întocmit de doamna Mohor Maria Nicoleta – Șef de centru în cadrul Caselor de Tip 
Familial ”Sf. Elena” Corabia, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.33335/03.05.2017; 

- referatul întocmit de doamna Matei Elena Daniela – Șef de centru al Complexului Servicii 
Slatina, înregistrat la D.G.A.S.P.C. Olt sub nr.43334/14.06.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.13094/28.09.2016; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.5551/02.05.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.538/27.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.33/10.01.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.13089/27.09.2016; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.2422/07.03.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.2323/27.02.2017; 

- prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.5520/02.05.2017, 

 
 



În temeiul art.91 alin.(1) lit.a) şi d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 
coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.Se aprobă mutarea unui post și transformarea unor posturi aferente funcțiilor 
publice și personalului contractual, conform anexei care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

Art.2. Statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate 
juridică, din structura direcției prevăzute în Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/26.01.2017:  

 statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. 
Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina înscris în anexa nr.30 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Centrului de îngrijire și asistență Șopârlița înscris în anexa nr.33 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Centrului de recuperare și reabilitare Caracal înscris în anexa nr.37 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina înscris în anexa nr.42 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Valentinʺ Slatina înscris în anexa nr.43 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Andreiʺ Slatina înscris în anexa nr.41 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Mariaʺ Balș înscris în anexa nr.46 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Caselor de tip familial ʺSf. Elenaʺ Corabia înscris în anexa nr.47 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017; 

 statul de funcții al Complexului servicii Slatina înscris în anexa nr.53 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017, 

se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la proiectul  de hotărâre. 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 

încetează aplicabilitatea. 
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 în 
vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 

 
PREȘEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

 
 

                                                                                  CONSTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                    Gabriel BULETEANU 
Slatina 29.06.2017 
Nr.94 
A.L.A./A.L.A/2ex. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru” și o 
neparticipare la vot. 



Anexă Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/29.06.2017 

 

I. Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă mutarea postului vacant de 
consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul Biroului resurse 
umane al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt (poziția nr.19 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017), în cadrul Compartimentului 
monitorizare servicii sociale din structura Serviciului management de caz pentru adulţi, 
asistenţă persoane vârstnice şi monitorizare servicii sociale al aparatului propriu al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

 
II. Începând cu data de 12.04.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi 

din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, ca urmare a terminării perioadei de stagiu: 

 
a) postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul 

Serviciului management de caz pentru copil (poziția nr.67 în statul de funcții înscris 
în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, nivel studii S; 

b) postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului monitorizare servicii sociale al Serviciului management de caz 
pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale 
(poziția nr.420 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, 
modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, nivel studii S. 

 

III. Începând cu data de 01.07.2017, se aprobă transformarea următoarelor posturi 
vacante: 

 
➢ DGASPC OLT – APARATUL PROPRIU 
1. postul de referent, clasa a III-a, grad profesional superior, nivel studii M din cadrul 

Biroului resurse umane (poziția nr.19 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post 
de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S; 

2. postul de consilier, clasa I, grad profesional principal, nivel studii S din cadrul 
Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități (poziția nr.43 în statul  de 
funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, nivel studii S; 

3. postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii S din cadrul 
Serviciului management de caz pentru copil (poziția nr.69 în statul  de funcții înscris în 
anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 
transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S; 

4. postul de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul Serviciului 
management de caz pentru copil (poziția nr.79 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 
la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă 
în post de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

5. postul de medic specialist, nivel studii S din cadrul Compartimentului management 
de caz pentru adulți al Serviciului management de caz pentru adulți, asistență 
persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale (poziția nr.416 în statul  de funcții 
înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de inspector de specialitate, grad profesional 
II, nivel studii S; 



6. postul de psiholog, grad profesional practicant, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului asistență persoane vârstnice al Serviciului management de caz 
pentru adulți, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale (poziția 
nr.419 în statul  de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată 
prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de psiholog, grad profesional 
stagiar, nivel studii S; 

7. postul de medic, nivel studii S din cadrul Compartimentului evidență prestații 
sociale al Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și 
evidență prestații sociale (poziția nr.434 în statul de funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. 
Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post 
de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S; 

8. postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, nivel studii S din cadrul 
Compartimentului economic, financiar – contabil al Serviciului economic, financiar 
– contabil, plată prestații sociale, buget și salarizare (poziția nr.437 în statul de funcții 
înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, nivel studii S; 

9. postul de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S din cadrul 
Serviciului achiziții publice și contractare servicii sociale (poziția nr.463 în statul  de 
funcții înscris în anexa nr.2 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de inspector de specialitate, grad profesional 
debutant, nivel studii S; 
 

➢ COMPLEXUL SERVICII PERSOANE ADULTE SLATINA 
1. postul de muncitor calificat, treaptă III, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului 

de îngrijire și asistență – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – 
reparații, deservire (poziția nr.110 în statul de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în post de 
muncitor calificat, treaptă IV, nivel studii G; 

2. postul de muncitor calificat, treaptă II, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului 
de îngrijire și asistență – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – 
reparații, deservire (poziția nr.111 în statul de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în post de 
muncitor calificat, treaptă IV, nivel studii G; 

3. postul de muncitor necalificat, treaptă I, nivel studii G din cadrul din cadrul Centrului 
de îngrijire și asistență – Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – 
reparații, deservire (poziția nr.119 în statul de funcții înscris în anexa nr.30 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în post de 
muncitor necalificat, treaptă II, nivel studii G; 

 

➢ CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ ȘOPÂRLIȚA 
1. postul de îngrijitor, nivel studii G din cadrul Centrului de îngrijire și asistență 

Șopârlița - Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, 
deservire (poziția nr.58 în statul de funcții înscris în anexa nr.33 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  în post de 
muncitor calificat, treaptă IV, nivel studii G; 
 

➢ CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE CARACAL 
1. postul de asistent medical, grad profesional principal, nivel studii PL din cadrul 

Centrul de recuperare și reabilitare Caracal - Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.25 în statul de funcții înscris în anexa nr.37 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă  
în post de infirmieră, treaptă debutant, nivel studii G; 

 

 



➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF. ANDREIʺ SLATINA 
1. postul de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M din 

cadrul Caselor de tip familial ʺSf. Andreiʺ Slatina - Compartimentul de specialitate, 
de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.25 în statul de funcții înscris în anexa nr.41 
la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 
transformă în post de instructor de educație, treaptă profesională debutant, nivel 
studii M; 

 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA 
1. postul de educator puericultor, grad profesional principal, nivel studii PL din cadrul 

Caselor de tip familial ʺMugurelʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de 
îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.6 în statul de funcții înscris în anexa nr.42 la 
H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă 
în post de instructor de educație, treaptă profesională debutant, nivel studii M; 
 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺSF. VALENTINʺ SLATINA 
1. postul de psiholog, grad profesional specialist, nivel studii S din cadrul Caselor 

de tip familial ʺSf. Valentinʺ Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.3 în statul de funcții înscris în anexa nr.43 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post 
de psiholog, grad profesional stagiar, nivel studii S; 

2. postul de educator, nivel studii S din cadrul Caselor de tip familial ʺSf. Valentinʺ 
Slatina – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția 
nr.10 în statul  de funcții înscris în anexa nr.43 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată 
prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post de educator, grad profesional 
debutant, nivel studii S; 

 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. MARIAʺ BALȘ 
1. postul de educator, grad profesional principal, nivel studii SSD din cadrul Caselor 

de tip familial ʺSf.Mariaʺ Balș – Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar (poziția nr.8 în statul de funcții înscris în anexa nr.46 la H.C.J. Olt 
nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se transformă în post 
de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M; 
 

➢ CASELE DE TIP FAMILIAL ʺ SF. ELENAʺ CORABIA 
1. postul de instructor de educație, treaptă profesională principal, nivel studii M din 

cadrul Caselor de tip familial ̋ Sf. Elenaʺ Corabia – Compartimentul de specialitate, 
de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.18 în statul de funcții înscris în anexa nr.47 
la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt nr.12/26.01.2017) se 
transformă în post de educator, grad profesional debutant, nivel studii S; 
 

➢ COMPLEXUL SERVICII SLATINA 
1. postul de educator, grad profesional debutant, nivel studii S din cadrul Centrului 

de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – Compartimentul 
de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.2 în statul de funcții înscris 
în anexa nr.53 la H.C.J. Olt nr.88/26.05.2016, modificată prin H.C.J. Olt 
nr.12/26.01.2017) se transformă în post de educator, grad profesional principal, 
nivel studii S. 
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