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H O T Ă R Â R E 

 
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică destinate 
protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Olt  

 
                    
        
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.13168/21.11.2019 la proiectul de hotărâre nr.13169/21.11.2019; 
- Raportul nr.13175/21.11.2019 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.13401/27.11.2019 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.13411/27.11.2019 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și 

de Agrement; 
- Avizul nr.13425/27.11.2019 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.82337/07.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.12624/08.11.2019; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.16/07.11.2019; 

- 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 art.32 alin.(4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit 
prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) și alin.(4) lit. b) și c), 
art.34, art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială; 

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;  

- prevederile Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
prevenirii şi combaterii violenței domestice; 

- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.17176/19.09.2019, nr.19027/24.10.2019, nr.17306/25.09.2019, 
nr.19028/24.10.2019, nr.18099/02.10.2019, nr.18394/15.10.2019, nr.20041/06.11.2019, 
nr.18150/04.10.2019, nr.19029/24.10.2019, 20386/12.11.2019, nr.18697/18.10.2019, 
nr.18640/16.10.2019, nr.18639/16.10.2019 și nr.18297/11.10.2019, 

 
 

            În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și d), alin.(2) lit. c) 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 h o t ă r â r e: 

 
         Art. I.  Regulamentele de Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără 
cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se modifică și se completează, după 
cum urmează: 
    1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Luminița” Slatina, înscris în Anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

      (1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Luminița” Slatina aplică proceduri proprii aprobate 
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională de admitere în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.2 la 
prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din CTF ,,Luminița”, 
înscrisă în anexa nr.3 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la 
prezentul regulament. 

(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Sf. Andrei” Slatina, înscris în Anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după 
cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1)  Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina aplică proceduri proprii aprobate 
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la 
prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la 
prezentul regulament. 

(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Mugurel” Slatina, înscris în Anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după 
cum urmează:  

- la articolul 4 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 

Proceduri proprii 
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina aplică proceduri proprii aprobate 

prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 

regulament; 
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 
la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la 
prezentul regulament. 

(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   4. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Sf. Valentin” Slatina, înscris în Anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Valentin”  Slatina aplică proceduri proprii 
aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, după cum urmează: 
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- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 
la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la 
prezentul regulament. 

  (2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   5. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Sf. Maria” Balș, înscris în Anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale 

nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balș, aplică proceduri proprii aprobate 
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de 
părinții săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau 
definitiv de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 
la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor, înscrisă în anexa 
nr.4 la prezentul regulament. 

(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   6. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip 
familial ,,Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate 
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de 
părinții săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau 
definitiv de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la 
prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la 
prezentul regulament. 
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(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   7. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, înscris în Anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1)  Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina aplică 
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 
dizabilități, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament. 

(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   8. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, înscris în Anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  

„ ARTICOLUL 13 

Proceduri proprii 

 (1)  Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal aplică 
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament. 
     (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”   
   9. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul 
maternal ,,Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 
maternale.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1)  Serviciul social Centrul maternal ,,Adelina” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin 
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în centru maternal, înscrisă în anexa nr.1 la 
prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.2 
la prezentul regulament; 
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- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul 
regulament. 

 (2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   10. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Centrul de 
primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina, 
înscris în Anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1)  Serviciul social ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului 
servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire a copilului în regim 
de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de primire în 
regim de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor de 
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din cadrul CPRU 
pentru copii, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul regulament; 

- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul CPRU pentru 
copii, înscrisă în anexa nr.4 la prezentul regulament. 

 (2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   11. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de 
primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului 
servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în Anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum 
urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
prevenirii și combaterii violenței domestice . ” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  

„ ARTICOLUL 13 

Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” 
din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția 
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv 
Procedura operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele violenței în familie, 
înscrisă în anexa la prezentul regulament. 

 (2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.” 
   12. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi 
pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii 
Slatina, înscris în Anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
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 „ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” 
din cadrul Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 

regulament. 
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 

   13. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina, 
înscris în Anexa nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul 
Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament; 
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 

regulament. 
 (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 

   14. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi 
pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii 
,,Amicii” Slatina, înscris în Anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din 
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția 
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum 
urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament. 

 (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   15. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii” 
Slatina, înscris în Anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
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„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul 
Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament. 

        (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   16. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru 
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii              
„Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din 
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția 
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum 
urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la 
prezentul regulament. 

  (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   17.  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi 
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” 
Corabia, înscris în Anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul 
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la 
prezentul regulament. 

  (2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
   18.  Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul 
maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.94 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează, după cum urmează:  

- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre 
maternale.” 

- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:  
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„ ARTICOLUL 13 
Proceduri proprii 

(1) Serviciul social „Centrul maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică 
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:  

- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul 
regulament; 

- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul 
regulament. 

 (2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.” 
Art. II. 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. 

 
 
 

    PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

                         
               
 
                       

                CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        
                                                                                   Secretar general al Județului                     

                                                                                    Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” și 3 “neparticipări” la vot. 


