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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea componenței nominale a 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a fost 
întocmit în conformitate cu următorul temei legal: 

- 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 din 
08.11.2017 înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

- 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 prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018. 
 

 
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 naţional de 
asistenţă socială în România. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul 
de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar 
sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi 
sistemul de servicii sociale.  

Conform prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice 
locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale. 

Atribuțiile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale privind administrarea 
şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale sunt prevăzute la art.112 
alin.(2) și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Conform prevederilor art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuţiilor prevăzute la art.112 autoritățile 
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administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistență socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al 
primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.   

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 direcţie generală. 

Conform prevederilor art.114 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor 
realizează atribuţiile prevăzute la art.112 astfel: 

   a) prin serviciile publice de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin.(2) lit.f), 
h) şi i) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite 
prin hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale şi 
pentru atribuţiile prevăzute la alin.(3) lit.a)-o) şi lit.s) în ceea ce priveşte acordarea şi 
administrarea serviciilor sociale;   

   b) prin compartimentul prevăzut la art.113 alin.(1), pentru atribuţiile prevăzute la alin. (3) 
lit.p)-r).   

Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin.(1) autorităţile administraţiei publice locale de la 
nivelul judeţelor realizează:   

   a) coordonarea înfiinţării şi organizării serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi 
situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării 
acestora pe întreg teritoriul judeţului;   

   b) acordarea de sprijin autorităților administrației publice locale de la nivelul 
comunelor, orașelor şi municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării, 
dezvoltării şi organizării serviciilor sociale de interes local;   

   c) înființarea şi administrarea bazei de date referitoare la toți furnizorii publici şi 
privați de servicii sociale de la nivel județean. 

 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. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.797/2017 PENTRU APROBAREA REGULAMENTELOR-

CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE SERVICIILOR PUBLICE DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI A STRUCTURII ORIENTATIVE DE PERSONAL 

 
Conform prevederilor art.113 alin.(5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și structura orientativă de personal a acestora se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama și statul de funcții să fie aprobate 
prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
București. 

 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.    

Potrivit prevederilor art.12 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr.417/2018, conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu 
sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.  

Directorul executiv/general al Direcţiei generale este ajutat de directori executivi 
adjuncţi/generali adjuncți.   

Directorul executiv/general şi directorii executivi adjuncți/generali adjuncți au calitatea 
de funcționar public sau, după caz, de personal contractual.   

Conform prevederilor art.14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa 
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nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr.417/2018,  componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre 
a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi este 
constituită din secretarul judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul 
executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din 
cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. 
Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului 
municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate 
exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după 
caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin 
dispoziţie a directorului executiv/general.   

Potrivit prevederilor art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare 
al Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în 
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.417/2018, organizarea, funcționarea şi atribuțiile colegiului director se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției generale.  

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) 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, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, conducerea DGASPC Olt se asigură de directorul general cu sprijinul 
Colegiului director, care are rol consultativ. 

Conform prevederilor 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, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, componența Colegiului director al DGASPC Olt 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 şefi 
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. 

 
 

III.    COMPONENȚA NOMINALĂ ACTUALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL  
 DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  

 
Începând cu data de 26.07.2018, 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, înscris 
în Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, modificat și înlocuit prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, după cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută 
în cadrul Colegiului 

Director 

 
Numele și prenumele 

 
Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 
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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 Bădoi Iuliana-Mădălina  ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela- 
Adelina 

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

19.  Membru Hoară Mădălina ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilități Caracal 

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

24.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 
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25.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” 
Caracal 

26.  Membru Zaharia Daniela-Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița- 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

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

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

33.  Membru Simionescu Narcisa- 
Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice 
Fălcoiu 

34.  Membru Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Caracal 

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

36.  Membru Rotea Cătălin-Ștefan Manager interimar 
Spitalul Județean de Urgență Slatina 

37.  Membru Martin Pompilian-
Nicolae 

Șef serviciu la Serviciul de Evidență 
a Persoanelor, cu atribuții delegate 
de director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt 

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

   
IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A COMPONENȚEI NOMINALE A 

COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019, s-a solicitat 
modificarea și completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, urmare a modificărilor intervenite, respectiv: 

✓ încetarea numirii temporare în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de 
conducere vacante de șef de centru al Complexului Servicii Slatina a doamnei Bădoi 
Iuliana Mădălina, începând cu data de 20.09.2019; 

✓ numirea în funcția de conducere de Șef de centru al Complexului Servicii Slatina a 
doamnei Moț Ana Maria, începând cu data de 20.09.2019; 

✓ încetarea contractului individual de muncă al doamnei Hoară Mădălina – având funcția de 
Șef de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, începând 
cu data de 09.08.2019; 

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 
vacante de Șef de centru la Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități 
Caracal a doamnei Gheorghiu Liana, începând cu data de 12.08.2019; 
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✓ numirea în funcția de conducere de Șef de centru al Complexului servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina a domnului Gurlui 
Mihai, începând cu data de 20.09.2019. 

Conform prevederilor art.1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.293/04.09.2019 cu privire la numire în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență 
Slatina și stabilire drepturi salariale, domnul Rotea Cătălin-Ștefan a fost numit în funcția de 
manager, grad II al Spitalului Județean de Urgență Slatina, pe un mandat de 4 ani, ca urmare a 
ocupării postului prin concurs, începând cu data de 04.09.2019. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la 
încetarea delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 16.09.2019, 
domnului Martin Pompilian – Nicolae – șef serviciu la Serviciul de Evidență a Persoanelor, i-a 
încetat delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, ca urmare a exercitării cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere vacante de director al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, prin detașare, de către domnul Neacșu Petre – Silviu – inspector, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare, domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad 
profesional principal in cadrul Corpului de Control-Direcția Generală Inspecție și Control din cadrul 
Ministerului Educației Naționale, exercită cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică de 
conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 
Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un 
an calendaristic, începând cu data de 16.09.2019.  

Potrivit prevederilor art.3 și art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de 
management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director 
general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea proiectului de management 
elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei 
contractului de management, încetarea contractului de management al managerului (directorului 
general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea 
managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, începând cu data 
de 26.09.2019, a încetat contractul de management pentru perioada asigurării interimatului, 
încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – Președintele 
Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) interimar al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, ca 
urmare a ocupării postului prin concurs. 

Cu aceeași data, respectiv 26.09.2019, domnul Vivi – Viorel PINTEA a fost numit în funcția de 
manager (director general), grad II al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  

Având în vedere precizările din adresa Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt și modificările intervenite, este necesară modificarea și completarea 
componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 
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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 Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” 
Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

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

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

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

24.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 
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25.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” 
Caracal 

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” 
Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte 
persoane aflate în situații de 
nevoie 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 Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și 
reabilitare Caracal 

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

37.  Membru Rotea Cătălin - Ștefan Manager  
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 

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 

  
Având în vedere: 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019; 

- 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 din 
08.11.2017 înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

- 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 
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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.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu;   

- 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 prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.16834/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.16836/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.17050/17.09.2019 referitoare la 
încetare numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de 
conducere vacante de șef de centru la Complex servicii Slatina, modificare gradație și 
stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.13821/22.07.2019, referitoare la 
încetare contract individual de muncă conform art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.14941/12.08.2019 referitoare la numire 
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de 
Șef de centru la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.293/04.09.2019 cu privire la numire 
în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la 
încetarea delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de 
Director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea rezultatului 
final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru 
ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul 
Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea 
contractului de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului 
Județean de Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului 
general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

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 prin: 
- înlocuirea domnului Martin Pompilian – Nicolae cu domnul Neacșu Petre-Silviu - 

director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - 
serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- înlocuirea doamnei Bădoi Iuliana Mădălina cu doamna Moț Ana Maria – Șef de centru 
la Complexul servicii Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; 

- înlocuirea doamnei Hoară Mădălina cu doamna Gheorghiu Liana - șef de centru, grad 
II, la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
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➢ completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu domnul Gurlui Mihai  - Șef de centru, 
gradul II, la Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate 
în situații de nevoie Slatina; 

➢ actualizarea 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: 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 

14.  Membru Buzatu Matei Mihaela 
Ilona  
 

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

15.  Membru Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 
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18.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

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

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

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

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

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

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte persoane 
aflate în situații de nevoie 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 Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Caracal 

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

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 
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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. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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HOTĂRÂRE 
                                                                       -PROIECT- 

 
cu privire la 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.11442/10.10.2019 la proiectul de hotărâre nr.11443/10.10.2019; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019; 
- 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 din 
08.11.2017 înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost 
modificat prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

- 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.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu;   

- 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 prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.16834/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.16836/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.17050/17.09.2019 referitoare la încetare 
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numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacante 
de șef de centru la Complex servicii Slatina, modificare gradație și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.13821/22.07.2019, referitoare la încetare 
contract individual de muncă conform art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.14941/12.08.2019 referitoare la numire 
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de Șef 
de centru la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.293/04.09.2019 cu privire la numire în 
funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la încetarea 
delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director 
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea rezultatului 
final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru 
ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 
aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul 
Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului 
de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de 
Cultură și Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

 

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, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.63/2019 

 
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: 

- domnul Martin Pompilian – Nicolae este înlocuit cu domnul Neacșu Petre-Silviu - 
director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu 
public din subordinea Consiliului Județean Olt; 

- doamna Bădoi Iuliana Mădălina este înlocuită cu doamna Moț Ana Maria – Șef de 
centru la Complexul servicii Slatina din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

- doamna Hoară Mădălina este înlocuită cu doamna Gheorghiu Liana - șef de centru, 
grad II la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Art.2. Se completează componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt cu domnul Gurlui Mihai  - Șef de centru, gradul II 
la Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina. 

Art.3. Ca urmare a celor prezentate la art.1 și art.2, 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 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 
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 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 Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” 
Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

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

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

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

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

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” 
Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte 
persoane aflate în situații de nevoie 
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 Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Caracal 

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

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 

  
 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea.  
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget-Finanțe și 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 al Județului 

                                                                                                          Marinela Elena-ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane și                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.11450/10.10.2019 

 
                 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la 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. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii, 
măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 
permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, 
grupurilor ori comunităţilor.  

Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor 
de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii 
sociale.  

Conform prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

Atribuțiile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale sunt prevăzute la art.112 
alin.(2) și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuţiilor prevăzute la art.112 autoritățile 
administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistență socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului, 
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.   

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 
direcţie generală. 

Conform prevederilor art.114 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor realizează 
atribuţiile prevăzute la art.112 astfel: 

   a) prin serviciile publice de asistenţă socială, pentru atribuţiile prevăzute la alin.(2) lit.f), h) şi 
i) pentru beneficiile de asistenţă socială asigurate din bugetul propriu, stabilite prin 
hotărâre a consiliului judeţean, şi, după caz, a celor prevăzute în legile speciale şi pentru 
atribuţiile prevăzute la alin.(3) lit.a)-o) şi lit.s) în ceea ce priveşte acordarea şi 
administrarea serviciilor sociale;   

   b) prin compartimentul prevăzut la art.113 alin.(1), pentru atribuţiile prevăzute la alin. (3) 
lit.p)-r).   

Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin.(1) autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 
judeţelor realizează:   

   a) coordonarea înfiinţării şi organizării serviciilor sociale, în concordanţă cu nevoile şi 
situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echitabilă a dezvoltării 
acestora pe întreg teritoriul judeţului;   

   b) acordarea de sprijin autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor, 
orașelor şi municipiilor de pe raza teritorială a județului, în scopul planificării, dezvoltării şi 
organizării serviciilor sociale de interes local;   
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   c) înființarea şi administrarea bazei de date referitoare la toți furnizorii publici şi privați de 
servicii sociale de la nivel județean. 

 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. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.797/2017 PENTRU APROBAREA REGULAMENTELOR-

CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE SERVICIILOR PUBLICE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI A STRUCTURII ORIENTATIVE DE PERSONAL 

 
Conform prevederilor art.113 alin.(5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, urmând ca 
regulamentul propriu, organigrama și statul de funcții să fie aprobate prin hotărâre a consiliului 
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București. 

 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.    

Potrivit prevederilor art.12 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr.417/2018, conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul 
colegiului director, care are rol consultativ.  

Directorul executiv/general al Direcţiei generale este ajutat de directori executivi 
adjuncţi/generali adjuncți.   

Directorul executiv/general şi directorii executivi adjuncți/generali adjuncți au calitatea de 
funcționar public sau, după caz, de personal contractual.   

Conform prevederilor art.14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției 
generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr.417/2018,  componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a 
consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi este constituită din 
secretarul judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul executiv/general, 
directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei 
generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. Preşedintele 
colegiului director este secretarul judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului 
Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, 
acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul 
executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului 
executiv/general.   

Potrivit prevederilor art.15 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în Anexa nr.1 
la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului 
nr.417/2018, organizarea, funcționarea şi atribuțiile colegiului director se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi funcționare a Direcției generale.  

Potrivit prevederilor art.29 alin.(1) 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, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit 
prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, conducerea 
DGASPC Olt se asigură de directorul general cu sprijinul Colegiului director, care are rol 
consultativ. 

Conform prevederilor 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, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat și înlocuit 
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prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, componența 
Colegiului director al DGASPC Olt 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 şefi 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. 

 
III.    COMPONENȚA NOMINALĂ ACTUALĂ A COLEGIULUI DIRECTOR AL  

 DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  
 
Începând cu data de 26.07.2018, 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, înscris în Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.64/29.03.2018, modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută 
în cadrul Colegiului 

Director 

 
Numele și prenumele 

 
Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 Bădoi Iuliana-Mădălina  ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela- 
Adelina 

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

19.  Membru Hoară Mădălina ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru copii 
cu dizabilități Caracal 

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

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

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

26.  Membru Zaharia Daniela-Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița- 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

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

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

33.  Membru Simionescu Narcisa- 
Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru persoane vârstnice 
Fălcoiu 

34.  Membru Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Caracal 

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

36.  Membru Rotea Cătălin-Ștefan Manager interimar 
Spitalul Județean de Urgență Slatina 
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37.  Membru Martin Pompilian-
Nicolae 

Șef serviciu la Serviciul de Evidență a 
Persoanelor, cu atribuții delegate de 
director executiv al Direcției Județene 
de Evidență a Persoanelor Olt 

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

   
IV. PROPUNERI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A COMPONENȚEI NOMINALE A 

COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019, s-a solicitat 
modificarea și completarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, urmare a modificărilor intervenite, respectiv: 

✓ încetarea numirii temporare în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 
vacante de șef de centru al Complexului Servicii Slatina a doamnei Bădoi Iuliana Mădălina, 
începând cu data de 20.09.2019; 

✓ numirea în funcția de conducere de Șef de centru al Complexului Servicii Slatina a doamnei 
Moț Ana Maria, începând cu data de 20.09.2019; 

✓ încetarea contractului individual de muncă al doamnei Hoară Mădălina – având funcția de Șef 
de centru al Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, începând cu data 
de 09.08.2019; 

✓ numirea temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacante 
de Șef de centru la Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal a doamnei 
Gheorghiu Liana, începând cu data de 12.08.2019; 

✓ numirea în funcția de conducere de Șef de centru al Complexului servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina a domnului Gurlui Mihai, 
începând cu data de 20.09.2019. 

Conform prevederilor art.1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.293/04.09.2019 cu privire la numire în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina 
și stabilire drepturi salariale, domnul Rotea Cătălin-Ștefan a fost numit în funcția de manager, grad II al 
Spitalului Județean de Urgență Slatina, pe un mandat de 4 ani, ca urmare a ocupării postului prin 
concurs, începând cu data de 04.09.2019. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la încetarea 
delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, începând cu data de 16.09.2019, domnului Martin 
Pompilian – Nicolae – șef serviciu la Serviciul de Evidență a Persoanelor, i-a încetat delegarea 
atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt, ca urmare a exercitării cu caracter temporar a funcției publice 
de conducere vacante de director al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare, 
de către domnul Neacșu Petre – Silviu – inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul 
Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale.  

Conform Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Olt, prin detașare, domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad 
profesional principal in cadrul Corpului de Control-Direcția Generală Inspecție și Control din cadrul 
Ministerului Educației Naționale, exercită cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică de 
conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - 
serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un an 
calendaristic, începând cu data de 16.09.2019.  

Potrivit prevederilor art.3 și art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.147/26.09.2019 cu 
privire la aprobarea rezultatului final la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul 
Județean Olt pentru ocuparea postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt, aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru 
Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului 
de management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă 
Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean de Cultură 
și Artă Olt, începând cu data de 26.09.2019, a încetat contractul de management pentru perioada 
asigurării interimatului, încheiat între Consiliul Județean Olt, reprezentat prin domnul Marius Oprescu – 
Președintele Consiliului Județean Olt și domnul Vivi – Viorel Pintea – manager (director general) 
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interimar al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, înregistrat la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9635/29.08.2019 și la Centrul Județean de Cultură și Artă Olt sub nr.3041/29.08.2019, ca urmare a 
ocupării postului prin concurs. 

Cu aceeași data, respectiv 26.09.2019, domnul Vivi – Viorel PINTEA a fost numit în funcția de 
manager (director general), grad II al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  

Având în vedere precizările din adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt și modificările intervenite, este necesară modificarea și completarea componenței 
nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

 
 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 

14.  Membru Buzatu Matei Mihaela 
Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap și 
beneficii de asistență socială 
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15.  Membru Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” 
Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

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

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

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

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

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

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

29.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” 
Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte 
persoane aflate în situații de 
nevoie 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 Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și 
reabilitare Caracal 
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36.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și 
reabilitare Cezieni 

37.  Membru Rotea Cătălin - Ștefan Manager  
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 

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 

  
Având în vedere: 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.73560/08.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11331/08.10.2019; 

- 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 din 08.11.2017 
înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificat prin 
Hotărârea Guvernului nr.417/2018;  

- 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.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu;   

- 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 prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.16834/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.16836/16.09.2019 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 DGASPC Olt nr.17050/17.09.2019 referitoare la încetare 
numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de 
șef de centru la Complex servicii Slatina, modificare gradație și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.13821/22.07.2019, referitoare la încetare 
contract individual de muncă conform art.55 lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului general al DGASPC Olt nr.14941/12.08.2019 referitoare la numire 
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de Șef de 
centru la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.293/04.09.2019 cu privire la numire în 
funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Slatina și stabilire drepturi salariale; 
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- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.334/16.09.2019 cu privire la încetarea 
delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de Director executiv 
al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, prin detașare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.147/26.09.2019 cu privire la aprobarea rezultatului final 
la concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea 
postului de manager (director general) al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, aprobarea 
proiectului de management elaborat de domnul Vivi – Viorel Pintea pentru Centrul Județean de 
Cultură și Artă Olt și a duratei contractului de management, încetarea contractului de 
management al managerului (directorului general) interimar al Centrului Județean de Cultură și 
Artă Olt, precum și cu privire la numirea managerului (directorului general) al Centrului Județean 
de Cultură și Artă Olt, 

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 prin: 
- înlocuirea domnului Martin Pompilian – Nicolae cu domnul Neacșu Petre-Silviu - director 

executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din 
subordinea Consiliului Județean Olt; 

- înlocuirea doamnei Bădoi Iuliana Mădălina cu doamna Moț Ana Maria – Șef de centru la 
Complexul servicii Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; 

- înlocuirea doamnei Hoară Mădălina cu doamna Gheorghiu Liana - șef de centru, grad II, 
la Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ completarea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt cu domnul Gurlui Mihai  - Șef de centru, gradul II, la 
Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina; 

➢ actualizarea 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: 
 

 

Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela-Elena SECRETAR 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 Moț Ana Maria ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

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

17.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” 
Slatina 

18.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

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

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

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

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

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

23.  Membru Ghiorghiță Roxana-
Elena 

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

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

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

26.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

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

28.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

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

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” 
Corabia 

30.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

31.  Membru Gurlui Mihai ȘEF CENTRU 
Complex servicii pentru persoane 
adulte cu dizabilități și alte 
persoane aflate în situații de nevoie 
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 Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și reabilitare 
Caracal 

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

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 

  

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 
 
 
 

  
 

 Întocmit,  
              Consilier juridic, grad profesional superior                

                                                                                                                                 Ștefania–Anișoara VLAD 
 
 
 
 
 
 
 


