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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 

24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
 
 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 
24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a fost întocmit având în 
vedere: 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.41 alin.(3) și (6), art.43 alin.(1) art.112 alin.(1), 
art.113 alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la 
transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

• 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 – aparat 
propriu; 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, 

 
 

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 
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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.41 alin.(3) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, structurile publice fără personalitate juridică se 
organizează ca unităţi de asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
precum şi în cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor 
judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi: 
centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri 
multifuncţionale sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a 
hranei etc.   

Potrivit prevederilor art.43 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici 
sau privaţi, se organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), cu 
respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a standardelor de 
calitate, regulilor generale de normare minimă de personal care stau la baza stabilirii 
standardelor de cost, reglementate de legislaţia specială.  

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 autorităţile 
administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/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. 

Conform prevederilor art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot decide, prin 
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hotărâre de consiliu, schimbarea destinaţiei serviciilor sociale existente, numai în alte 
categorii de servicii sociale sau, în cazuri bine justificate, în servicii din domeniul educaţiei, 
sănătăţii ori culturii.  

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

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 
SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de 
personal și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
– aparatul propriu; organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de 
organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu și pentru unitățile subordonate. 

 Ulterior, hotărârea menționată mai  sus a fost modificată și completată prin mai multe 
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.213/19.12.2019. 

 În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt 
următoarele servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică: 
1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina ; 
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina ; 
3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina ; 
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina ; 
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal ; 
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal ; 
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş ; 
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi  
Balş; 
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina ; 
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal ; 
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 
14. Complexul servicii Slatina; 
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ; 
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 
17. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina; 
18. Complexul servicii persoane adulte Slatina ; 
19. Complexul servicii persoane adulte Corabia ; 
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 
22. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 
23. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
24. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 
25. Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal; 
26. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt; 
27. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în 
situaţii de nevoie Slatina. 
 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018. 
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III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A SERVICIULUI SOCIAL CU SEDIUL ÎN MUNCIPIUL 
SLATINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, JUDEȚUL OLT ÎN STRUCTURA  

„CENTRULUI MATERNAL ADELINA SLATINA”  AFLAT IN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE 
DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 a fost aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal „Adelina” Slatina înscris 
în Anexa nr.85 la hotărâre. 

Ulterior, Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului maternal „Adelina” Slatina 
a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019.   

 Regulamentul mai sus menționat reflectă desființarea serviciului social însă în cuprinsul 
hotărârii nu există o reglementare expresă în acest sens, astfel că este necesară modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu prevederile referitoare la desființarea unui 
serviciu social cu sediu în Slatina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Olt 
aflat în structura Centrului maternal „Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt.  

Drept urmare, prin adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.1426/11.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a înaintat 
raportul nr.8296/10.02.2020, prin care domnul Cristian - Nicolae LUNGU,  având funcția de 
conducere de Director general adjunct (în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului),  
prin referatul nr.7640/06.02.2020, propune desființarea serviciului social organizat ca centru 
maternal, respectiv, Centrul maternal „Adelina” Slatina”, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, municipiul Slatina, judeţul Olt, având în vedere 
următoarele:  

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88 din 26 mai 2016 cu privire la: 
a) aprobarea reorganizării DGASPC Olt; 
b) aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru 

DGASPC Olt; 
c) aprobarea organigramelor, numărului de personal şi a statelor de funcţii pentru 

unităţile subordonate DGASPC Olt; 
d) aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru DGASPC Olt şi 

pentru unităţile subordonate; 
2. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare 
Centrul maternal ,, Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 213 din 19.12.2019 cu privire la înființarea serviciului 

social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul 

Complexului servicii ,,Sf. Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

serviciului social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, 

precum și cu privire la aprobarea organigramei Complexului servicii ,,Sf. Ștefan” Slatina; 

4. Prevederile art.39 - art.43 și art.119 alin.(1) - (6) din Legea nr.292/2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii 

violentei domestice, ANEXA 3 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu 

cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele 

victime ale violenţei domestice, cod 8790CR-VD-III; 

8. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 

9. Licența de funcționare, cu seria LF nr. 0004441, eliberată în  data de 07.12.2017, a 

serviciului social organizat ca Centrul maternal ,,Adelina” din Slatina, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cod serviciu social 8790 CR-MC-1. 
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 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal 
„Adelina” Slatina a fost aprobat prin Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.  
 Facem precizarea că imobilul situat în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(unul din imobilele în care funcționează Centrul maternal „Adelina” Slatina), a fost inclus în cadrul 
Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în vederea amenajării lui ca locuință 
protejată pentru victimele violenței domestice. 
 De asemenea, statul de funcții al Centrului maternal „Adelina” Slatina, a fost modificat ca 
urmare a transformării postului vacant aferent personalului contractual de îngrijitoare, nivel studii 
G, în post de infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant (poziția 12 în statul de funcții 
al Centrului maternal „Adelina” Slatina, aprobat prin H.CJ. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare). 
 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019  s-a aprobat modificarea 
art.2, precum și modificarea și completarea art.10 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
serviciului social cu cazare: Centrul maternal „Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la hotărâre, 
după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, 
este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, 
deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, cu sediul în municipiul 
Slatina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Olt. 

 (2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri mamă-
copil.” 

2. Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 
    - la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 

„g) infirmieră (532103)”; 
    - la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 
- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu 

următorul cuprins:             
„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor legale în 

vigoare; 
20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi informează 

conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, indiferent 
cine este persoana care l-a înfăptuit.”  
 
Având în vedere: 

• Raportul nr.8296/10.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.41 alin.(3) și (6), art.43 alin.(1) art.112 alin.(1), art.113 
alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la transformarea unor 
posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

• 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 – aparat propriu; 
aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de 



 

6 

 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu, cu modificările ulterioare, 
  
propunem următoarele: 
 

➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul 
maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, după cum urmează: 

1. modificarea titlului hotărârii, care va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din structura Centrului maternal „Adelina” 
Slatina precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 
a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”. 

2. modificarea Articolului I, care va avea următorul cuprins: 
„Art.I. (1) Desființarea serviciului social cu sediul în municipiului Slatina, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, județul Olt aflat în structura Centrului maternal 
„Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.     
          (2) modificarea și completarea Regulamentului 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, după cum 
urmează:  

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
          „ARTICOLUL 2 

    Identificarea serviciului social 
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 

CR-MC-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 
AF, nr.001118 din 23.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie nr. 
……………………, cu sediul în municipiul Slatina, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Olt. 

   (2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri 
mamă-copil.” 

           2.  Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 
    - la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul 

cuprins: 
      „g) infirmieră (532103)”; 
    - la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 
      „f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 

- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19 și 20, 
cu   următorul cuprins:             

  „19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor   
legale în vigoare; 

   20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi 
informează conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau 
de altă natură, indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit.” ” 

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

 
 
 

     INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

                                                               Marius OPRESCU 
 
 



  
 

 
H O T Ă R Â R E 

                                                                                              - PROIECT - 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la 

modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 
cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt 
 

 

 
          Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1798/20.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.8296/10.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.8298/10.02.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.41 alin.(3) și (6), art.43 alin.(1) art.112 alin.(1), 
art.113 alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la 
transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din 
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- 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 – aparat 
propriu; 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, 

 
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, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

 
   Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul 
maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, se modifică după cum urmează: 

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 

 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

Nr.43/20.02.2020 

  



1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:   
„Hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din structura Centrului maternal 

„Adelina” Slatina precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt”. 

2. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:   
„ Art.I. (1) Se aprobă desființarea serviciului social cu sediul în muncipiul Slatina, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, județul Olt aflat în structura  Centrului maternal 
„Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.    
         (2) 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: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-

MC-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 
din 23.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, 
cu sediul în municipiul Slatina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
judeţul Olt. 

(2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri 
mamă-copil.” 

2. Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 
- la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul    

cuprins: 
  „g) infirmieră (532103)”; 
- la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 
  „f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 
- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19   și 20, 

cu următorul cuprins:  
„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor        
legale în vigoare; 

  20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi informează 
conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă 
natură, indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit.” ” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică 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.  

 

 

 

 
INIŢIATOR, 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  
Marius OPRESCU 

 

 

 
                                                                                              AVIZAT, 

                                                                                              Secretar General al Județului 
                                                                                                              Marinela Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                            
Serviciul Resurse Umane și                                                                    
Managementul Unităților Sanitare                                                               
Nr.1803/20.02.2020                                                                           
 

R A P O R T 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66 din 

24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul 

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.41 alin.(3) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, structurile publice fără personalitate juridică se organizează 
ca unităţi de asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în 
cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor 
locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi: 
centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri multifuncţionale 
sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a hranei etc.   

Potrivit prevederilor art.43 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici sau 
privaţi, se organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), cu respectarea 
prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a standardelor de calitate, regulilor 
generale de normare minimă de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, 
reglementate de legislaţia specială.  

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. 
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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 autorităţile 
administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/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. 

Conform prevederilor art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot decide, prin hotărâre de 
consiliu, schimbarea destinaţiei serviciilor sociale existente, numai în alte categorii de servicii 
sociale sau, în cazuri bine justificate, în servicii din domeniul educaţiei, sănătăţii ori culturii.  

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

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 
SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal și statul de 
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 
organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de organizare și funcționare pentru 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile 
subordonate. 

 Ulterior, hotărârea menționată mai  sus a fost modificată și completată prin mai multe Hotărâri 
ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.213/19.12.2019. 

 În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt 
următoarele servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică: 

1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina ; 
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina ; 
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3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina ; 
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina ; 
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal ; 
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal ; 
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş ; 
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi  Balş; 
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina ; 
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal ; 
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 
14. Complexul servicii Slatina; 
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ; 
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 
17. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 

integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina; 
18. Complexul servicii persoane adulte Slatina ; 
19. Complexul servicii persoane adulte Corabia ; 
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 
22. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 
23. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
24. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 
25. Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal; 
26. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt; 
27. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de 

nevoie Slatina. 
 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018. 

                                             
III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A SERVICIULUI SOCIAL CU SEDIUL ÎN MUNCIPIUL 

SLATINA, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, JUDEȚUL OLT ÎN STRUCTURA  
„CENTRULUI MATERNAL ADELINA SLATINA”  AFLAT IN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 a fost aprobat Regulamentul de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal „Adelina” Slatina înscris în 
Anexa nr.85 la hotărâre. 

Ulterior, Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului maternal „Adelina” Slatina a 
fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019.   

 Regulamentul mai sus menționat reflectă desființarea serviciului social însă în cuprinsul 
hotărârii nu există o reglementare expresă în acest sens, astfel că este necesară modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu prevederile referitoare la desființarea unui serviciu social 
cu sediu în Slatina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Olt aflat în structura 
Centrului maternal „Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt.  

Drept urmare, prin adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.1426/11.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a înaintat raportul 
nr.8296/10.02.2020, prin care domnul Cristian - Nicolae LUNGU,  având funcția de conducere de 
Director general adjunct (în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului),  prin referatul 
nr.7640/06.02.2020, propune desființarea serviciului social organizat ca centru maternal, respectiv, 
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Centrul maternal „Adelina” Slatina”, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, municipiul 
Slatina, judeţul Olt, având în vedere următoarele:  

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88 din 26 mai 2016 cu privire la: 
a) aprobarea reorganizării DGASPC Olt; 
b) aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru DGASPC 

Olt; 
c) aprobarea organigramelor, numărului de personal şi a statelor de funcţii pentru unităţile 

subordonate DGASPC Olt; 
d) aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru DGASPC Olt şi pentru 

unităţile subordonate; 
2. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.66 din 24.04.2019 cu privire la modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ,, 
Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

3. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 213 din 19.12.2019 cu privire la înființarea serviciului 
social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice” în cadrul 
Complexului servicii ,,Sf. Ștefan” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 
social ,,Locuință protejată pentru persoanele victime ale violenței domestice”, precum și cu 
privire la aprobarea organigramei Complexului servicii ,,Sf. Ștefan” Slatina; 

4. Prevederile art.39 - art.43 și art.119 alin.(1) - (6) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

5. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

7. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei 
domestice, ANEXA 3 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe 
perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale 
violenţei domestice, cod 8790CR-VD-III; 

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

9. Licența de funcționare, cu seria LF nr. 0004441, eliberată în  data de 07.12.2017, a serviciului 
social organizat ca Centrul maternal ,,Adelina” din Slatina, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cod serviciu social 8790 CR-MC-1. 

 Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal 
„Adelina” Slatina a fost aprobat prin Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.  
 Facem precizarea că imobilul situat în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (unul 
din imobilele în care funcționează Centrul maternal „Adelina” Slatina), a fost inclus în cadrul Proiectului 
„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, în vederea amenajării lui ca locuință protejată pentru 
victimele violenței domestice. 
 De asemenea, statul de funcții al Centrului maternal „Adelina” Slatina, a fost modificat ca urmare 
a transformării postului vacant aferent personalului contractual de îngrijitoare, nivel studii G, în post de 
infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant (poziția 12 în statul de funcții al Centrului 
maternal „Adelina” Slatina, aprobat prin H.CJ. Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare). 
 Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019  s-a aprobat modificarea art.2, 
precum și modificarea și completarea art.10 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului 
social cu cazare: Centrul maternal „Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la hotărâre, după cum 
urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ARTICOLUL 2 
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Identificarea serviciului social 
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este 

înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, 
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, deţine Licenţa de 
funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, cu sediul în municipiul Slatina, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Olt. 

 (2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri mamă-copil.” 
2. Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 

    - la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 
„g) infirmieră (532103)”; 

• - la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 

- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu următorul 
cuprins:             

„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor legale în vigoare; 
20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi informează 

conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, indiferent cine 
este persoana care l-a înfăptuit.”  
 
Având în vedere: 

• Raportul nr.8296/10.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
înaintat Consiliului Județean Olt cu Adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.1426/11.02.2020; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.41 alin.(3) și (6), art.43 alin.(1) art.112 alin.(1), art.113 
alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la transformarea unor 
posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

• 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 – aparat propriu; 
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, 
  
propunem următoarele: 
 

➢ modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu privire la modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul 
maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
după cum urmează: 

1. modificarea titlului hotărârii, care va avea următorul cuprins: 
„Hotărâre cu privire la desființarea unui serviciu social din structura Centrului maternal „Adelina” Slatina 
precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului 
social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt”. 

2. modificarea Articolului I, care va avea următorul cuprins: 
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„Art.I. (1) Desființarea serviciului social cu sediul în municipiului Slatina, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, județul Olt aflat în structura Centrului maternal 
„Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.     
          (2) modificarea și completarea Regulamentului 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, după cum urmează:  

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
          „ARTICOLUL 2 

    Identificarea serviciului social 
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-

I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 
din 23.05.2014, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie nr. ……………………, 
cu sediul în municipiul Slatina, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul 
Olt. 

   (2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri 
mamă-copil.” 

           2.  Articolul 10 se modifică și se completează, astfel: 
    - la alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 
      „g) infirmieră (532103)”; 
    - la alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: 
      „f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”; 

- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 se introduc 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu   
următorul cuprins:             

  „19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor   legale 
în vigoare; 

   20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenţi în centru şi informează 
conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, 
indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit.” ” 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
  
 
 
              ŞEF SERVICIU                                            ȘEF SERVICIU 
       Juridic – Contencios                                              Serviciul Resurse Umane şi  
       Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                  Managementul Unităților Sanitare 
                                                                     Angela NICOLAE 

                 
  

                                                                         Întocmit,  
                                                                                              Consilier juridic, grad profesional superior                

                                                                                                                                  Ștefania – Anișoara VLAD  


