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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura 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 comunităților.  

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 dizabilități, 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 direcție generală. 

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

 
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

II.1. APARATUL PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 au fost aprobate organigrama și statul 

de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 
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Ulterior, hotărârea sus-menționată a fost modificată prin mai multe Hotărâri ale Consiliului Județean 
Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/30.01.2020. 

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. 

Personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este 
încadrat pe posturi aferente funcțiilor publice și pe posturi aferente  funcțiilor contractuale. 

Regimul juridic al funcționarilor publici este reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcții contractuale este reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

II.2. SERVICIILE SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost aprobate Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa la hotărâre, 
precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr.1-4 
la nomenclator. 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi este prevăzut în 
anexa nr.2 la nomenclator.  

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; 
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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. 
         

III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A UNOR SERVICII SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI 
GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
În Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8296/10.02.2020, 

înaintat cu adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020, 
se fac următoarele precizări cu privire la propunerea de desființare a serviciilor sociale din cadrul 
Complexului servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş și a 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina: 
➢ prin referatul nr.7639/06.02.2020,  domnul Cristian – Nicolae LUNGU,  având funcția de conducere de 

Director general adjunct (în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului), propune desființarea 

serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu 

dizabilităţi Balş și Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi 

pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, având în vedere următoarele: 

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: aprobarea reorganizării DGASPC 

Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru DGASPC Olt; 

aprobarea organigramelor, numărului de personal şi a statelor de funcţii pentru unităţile subordonate 

DGASPC Olt; aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru DGASPC Olt şi pentru 

unităţile subordonate, prin care aceste servicii au fost înființate. 

2. Faptul că în structura DGASPC Olt sunt înființate, dar nu sunt funcționale, următoarele servicii: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinți din cadrul Complexului 
servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii pentru 
copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru copii 
şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din cadrul 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 
reintegrarea copilului în familie Slatina; 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului servicii 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului 
în familie Slatina. 

3. Faptul că aceste servicii au fost prevăzute pentru înființare în cadrul Strategiei județene pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale 2012-2021, fiind necesare pentru diversificarea serviciilor comunitare și 
creșterea gradului de acoperire cu aceste servicii la nivel județean; 

4. Faptul că ele au fost înființate în structura DGASPC Olt, în perspectiva identificării și accesării de 
fonduri în cadrul unor programe de finanțare pentru servicii sociale, dar nu au funcționat niciodată; 

5. Faptul că  programele lansate nu au permis instituției accesarea de finanțare în scopul operaționalizării 
acestor servicii și, mai mult decât atât, din cerințele de eligibilitate formulate, atât programele prezente, 
cât și cele viitoare, vizează înființarea de noi servicii (neputându-se astfel finanța un serviciu existent, 
chiar și nefuncțional) și, deși nevoile pentru dezvoltarea unor astfel de servicii sunt încă actuale și se 
menține necesitatea identificării unor fonduri nerambursabile (atât pentru infrastructură, cât și pentru 
funcționare), domnul Cristian – Nicolae LUNGU consideră necesară desființarea acestora din 
organigramă, urmând ca ele să fie (re)înființate doar după identificarea unor surse de finanțare în acest 
sens.  

➢ Ținând cont de cele menționate mai sus, se solicită aprobarea desființării următoarelor servicii 

sociale: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Complexului 

servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 
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- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii 

pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru 

copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din 

cadrul Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 

integrarea/ reintegrarea copilului în familie Slatina; 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului 

servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 

reintegrarea copilului în familie Slatina. 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.7 și pct.20 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, începând cu data de 15.07.2016, au fost înființate: 
1. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş cu trei centre: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

2. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina având în componență două centre:  
- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie. 

 
Conform prevederilor art.3-4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost, de 

asemenea, aprobate organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 

subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.3- 

56, precum și regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, conform anexelor 

nr.57-96 la respectiva hotărâre. 

Prin anexele nr.21 și nr.48 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost 

aprobate organigrama și statul de funcții pentru Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie 

de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, la nivelul a 24 posturi, după cum urmează: 

- Șef centru – 1 post;  
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi – 9 posturi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi – 12 posturi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – 2 posturi. 

Prin anexele nr.29 și nr.56 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții pentru Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, la nivelul a 7 
posturi, după cum urmează: 

- Șef centru – 1 post;  
- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă – 4 posturi; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie – 2 

posturi. 
 
Regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor sociale de zi au fost aprobate după 

cum urmează: 
- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Complexului servicii pentru copii şi 
familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.80 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în 
situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.81 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii 
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în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.82 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului servicii pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în 
familie Slatina este înscris în anexa nr.95 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din cadrul Complexului 
servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 
reintegrarea copilului în familie Slatina este înscris în anexa nr.96 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016. 

 
Având în vedere: 

 
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8296/10.02.2020 

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

- 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 statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea organigramelor, numărului de personal și 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.33 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social 
de zi: ,,Centrul….” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) şi alin.(4) lit.c), art.34, 
art.41 alin.(3) și (5), art.73, art.112, art.113 alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 
prin Proiectul de hotărâre propun: 
➢ aprobarea desființării serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în 

situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

➢ aprobarea desființării unui număr de 24 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc 
şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 23 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi.  

➢ aprobarea desființării serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, 
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum 
urmează: 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie. 
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➢ aprobarea desființării unui număr de 7 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 6 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi. 

➢ încetarea aplicabilității organigramelor, statelor de funcții și Regulamentelor de organizare și 
funcționare ale centrelor, înscrise în anexele nr.21, nr.29, nr.48, nr.56, nr.80-82 și nr.95-96 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a oricărei prevederi contrare. 

 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care propun aprobarea 

acestuia în forma în care a fost redactat. 

 

 

 

           INIŢIATOR 

            PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

            MARIUS OPRESCU 
 



  
H O T Ă R Â R E 

                                                                                                 -PROIECT- 
cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1773/19.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8296/10.02.2020 

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

- 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 statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și 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.33 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social 
de zi: ,,Centrul….” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) şi alin.(4) lit.c), 
art.34, art.41 alin.(3) și (5), art.73, art.112, art.113 alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. (1) Se aprobă desființarea serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru 

copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

(2) Se aprobă desființarea unui număr de 24 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru copii şi familii în 
situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 23 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi.  
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Art.2. (1) Se aprobă desființarea serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în 
familie Slatina, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 
după cum urmează: 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în 

familie. 
(2) Se aprobă desființarea unui număr de 7 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, 
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum 
urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 6 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea organigramele, statele de 
funcții și Regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor prevăzute la art.1 și art.2 din 
prezenta hotărâre, înscrise în anexele nr.21, nr.29, nr.48, nr.56, nr.80-82 și nr.95-96 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice 
prevedere contrară.   

Art.3. 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. 

 

 

 

INIŢIATOR  
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  AVIZAT  

                                                                                 Secretar general al județului 
                                                                                                      Marinela – Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.A.M./N.A.M./2ex. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane și                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.1777/19.02.2020 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la desființarea unor servicii sociale din structura 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 comunităților.  

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 dizabilități, 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 direcție generală. 

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

 
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

II.1. APARATUL PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 au fost aprobate organigrama și statul 

de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 
Ulterior, hotărârea sus-menționată a fost modificată prin mai multe Hotărâri ale Consiliului Județean 

Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.7/30.01.2020. 
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. 

Personalul din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este 
încadrat pe posturi aferente funcțiilor publice și pe posturi aferente  funcțiilor contractuale. 
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Regimul juridic al funcționarilor publici este reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcții contractuale este reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

II.2. SERVICIILE SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, au fost aprobate Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa la hotărâre, 
precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr.1-4 
la nomenclator. 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi este prevăzut în 
anexa nr.2 la nomenclator.  

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. 
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III. PROPUNEREA DE DESFIINȚARE A UNOR SERVICII SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI 
GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
În Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8296/10.02.2020, 

înaintat cu adresa nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020, 
se fac următoarele precizări cu privire la propunerea de desființare a serviciilor sociale din cadrul 
Complexului servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş și a 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina: 
➢ prin referatul nr.7639/06.02.2020,  domnul Cristian – Nicolae LUNGU,  având funcția de conducere de 

Director general adjunct (în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului), propune desființarea 

serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu 

dizabilităţi Balş și Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi 

pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, având în vedere următoarele: 

1. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la: aprobarea reorganizării DGASPC 

Olt; aprobarea organigramei, numărului de personal şi a statului de funcţii pentru DGASPC Olt; 

aprobarea organigramelor, numărului de personal şi a statelor de funcţii pentru unităţile subordonate 

DGASPC Olt; aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru DGASPC Olt şi pentru 

unităţile subordonate, prin care aceste servicii au fost înființate. 

2. Faptul că în structura DGASPC Olt sunt înființate, dar nu sunt funcționale, următoarele servicii: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinți din cadrul Complexului 
servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii pentru 
copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru copii 
şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din cadrul 
Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 
reintegrarea copilului în familie Slatina; 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului servicii 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului 
în familie Slatina. 

3. Faptul că aceste servicii au fost prevăzute pentru înființare în cadrul Strategiei județene pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale 2012-2021, fiind necesare pentru diversificarea serviciilor comunitare și 
creșterea gradului de acoperire cu aceste servicii la nivel județean; 

4. Faptul că ele au fost înființate în structura DGASPC Olt, în perspectiva identificării și accesării de 
fonduri în cadrul unor programe de finanțare pentru servicii sociale, dar nu au funcționat niciodată; 

5. Faptul că  programele lansate nu au permis instituției accesarea de finanțare în scopul operaționalizării 
acestor servicii și, mai mult decât atât, din cerințele de eligibilitate formulate, atât programele prezente, 
cât și cele viitoare, vizează înființarea de noi servicii (neputându-se astfel finanța un serviciu existent, 
chiar și nefuncțional) și, deși nevoile pentru dezvoltarea unor astfel de servicii sunt încă actuale și se 
menține necesitatea identificării unor fonduri nerambursabile (atât pentru infrastructură, cât și pentru 
funcționare), domnul Cristian – Nicolae LUNGU consideră necesară desființarea acestora din 
organigramă, urmând ca ele să fie (re)înființate doar după identificarea unor surse de finanțare în acest 
sens.  

➢ Ținând cont de cele menționate mai sus, se solicită aprobarea desființării următoarelor servicii 

sociale: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Complexului 

servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii 

pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru 

copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş; 

- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din 

cadrul Complexului servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 

integrarea/ reintegrarea copilului în familie Slatina; 
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- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului 

servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 

reintegrarea copilului în familie Slatina. 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.7 și pct.20 din Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016, începând cu data de 15.07.2016, au fost înființate: 
1. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş cu trei centre: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

2. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru 
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina având în componență două centre:  
- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie. 

 
Conform prevederilor art.3-4 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost, de 

asemenea, aprobate organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 

subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, conform anexelor nr.3- 

56, precum și regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, conform anexelor 

nr.57-96 la respectiva hotărâre. 

Prin anexele nr.21 și nr.48 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost 

aprobate organigrama și statul de funcții pentru Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie 

de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, la nivelul a 24 posturi, după cum urmează: 

- Șef centru – 1 post;  
- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi – 9 posturi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi – 12 posturi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – 2 posturi. 

Prin anexele nr.29 și nr.56 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții pentru Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, la nivelul a 7 
posturi, după cum urmează: 

- Șef centru – 1 post;  
- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă – 4 posturi; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie – 2 

posturi. 
 
Regulamentele de organizare și funcționare a serviciilor sociale de zi au fost aprobate după 

cum urmează: 
- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Complexului servicii pentru copii şi 
familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.80 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în 
situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.81 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii 
în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş este înscris în anexa nr.82 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din cadrul Complexului servicii pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în 
familie Slatina este înscris în anexa nr.95 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.88/26.05.2016; 
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- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi pentru 
pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie din cadrul Complexului 
servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/ 
reintegrarea copilului în familie Slatina este înscris în anexa nr.96 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016. 

 
Având în vedere: 

 
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8296/10.02.2020 

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

- 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 statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea organigramelor, numărului de personal și 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.33 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social 
de zi: ,,Centrul….” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) şi alin.(4) lit.c), art.34, 
art.41 alin.(3) și (5), art.73, art.112, art.113 alin.(1) și (2) și art.119 alin.(6) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 
prin Proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ aprobarea desființării serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru copii şi familii în 

situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi; 
- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 
- Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. 

➢ aprobarea desființării unui număr de 24 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc 
şi copii cu dizabilităţi Balş, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 23 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi.  

➢ aprobarea desființării serviciilor sociale din cadrul Complexului servicii pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, 
din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum 
urmează: 

- Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 
- Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie. 

➢ aprobarea desființării unui număr de 7 posturi vacante, aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, pentru Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina, din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

- 1 post contractual de conducere de Șef de centru, gradul II, nivel studii S; 
- 6 posturi contractuale de execuție aferente centrelor de zi. 

➢ încetarea aplicabilității organigramelor, statelor de funcții și Regulamentelor de organizare și 
funcționare ale centrelor, înscrise în anexele nr.21, nr.29, nr.48, nr.56, nr.80-82 și nr.95-96 la 
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Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a oricărei prevederi contrare. 

 

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                                               
                                           Angela NICOLAE 

 
 
 

 
 

                     Întocmit, 
                                Ana Maria NEDELCU 


