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Referat de aprobare 
 

                       la Proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramelor  
unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială  

și Protecția Copilului Olt 
 

 
                      Proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a fost întocmit 
având în vedere următoarele: 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020 prin care a 
înaintat Raportul nr.8296/10.02.2020; 

- 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.32 alin.(4) lit.d), art.35 și art.36 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 
propriu, înscris în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel 
cum a fost modificat și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018; 

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

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.1/07.02.2020. 

   
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 național de asistență socială reprezintă ansamblul de 
instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației 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 asistență socială şi 
sistemul de servicii sociale.  
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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 administrației publice locale au atribuţii privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistență 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. 

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

Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, 
regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt. 

 
 

II.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 
APARATULUI 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 menționată mai sus 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. 

 
II.2. SERVICIILE SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ                  

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
  

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; 
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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. 
  

 
III. PROPUNERE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMELOR PENTRU UNELE SERVICII 

SOCIALE, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI ȘI 
PROTECȚIEI PERSOANEI ADULTE 

 
Prin Raportul nr.8296/10.02.2020, înaintat cu adresa nr.8298/10.02.2020 și înregistrată la 

Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt a solicitat următoarele: 

a) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  
DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele 
organigrame  cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI 
PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”, pentru următoarele servicii sociale, fără 
personalitate juridică, destinate protecției copilului: 

1. Centrul maternal „Adelina” Slatina                - Anexa nr.24 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
2. Complexul servicii Slatina                             - Anexa nr.26 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
3. Complex servicii „Amicii” Slatina                   - Anexa nr.27 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
4. Casele de tip familial „Mugurel” Slatina         - Anexa nr.15 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016 
5. Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina      - Anexa nr.14 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
6. Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina   - Anexa nr.16 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
7. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina - Anexa nr.22 la HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016; 
8. Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia      - Anexa nr.20 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
9. Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia         - Anexa nr.28 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal - Anexa nr.23 la HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016. 

b) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  
DREPTURILOR COPILULUI” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR 
COPILULUI”, pentru următoarele servicii sociale, fără personalitate juridică, destinate 
protecției copilului: 

1. Casele de tip familial „Luminița” Slatina     - Anexa nr.3 la HCJ Olt nr.111/28.06.2018; 
2. Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș        - Anexa nr.5 la HCJ Olt nr.111/28.06.2018. 

c) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  
DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele 
organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ALTOR 
PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE”, pentru următoarele servicii 
sociale, fără personalitate juridică, destinate protecției persoanei adulte: 

1. Complexul servicii persoane adulte Slatina       - Anexa nr.3 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018; 
2. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu       -  Anexa nr.8 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018; 

       3. Complexul servicii persoane adulte Corabia      - Anexa nr.4 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018. 
 

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 
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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 temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2, art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, regulament ce a fost modificat și 
înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018. 

Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, au fost stabilite denumirile și atribuțiile celor 3 funcții publice de conducere de 
director general adjunct, respectiv: 
➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului al 

DGASPC Olt (art. 35); 
➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, 

persoanelor vârstnice și altor persoane adulte aflate în situații de dificultate al DGASPC Olt (art. 36); 
➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul economic, achiziții şi administrativ al DGASPC 

Olt (art. 37). 
Având în vedere faptul că în organigramele următoarelor servicii sociale, fără personalitate 

juridică, destinate protecției copilului, respectiv:   
1. Centrul maternal „Adelina” Slatina                     - Anexa nr.24 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
2. Complexul servicii Slatina                                  - Anexa nr.26 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
3. Complex servicii „Amicii” Slatina                        - Anexa nr.27 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
4. Casele de tip familial „Mugurel” Slatina              - Anexa nr.15 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016 
5. Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina           - Anexa nr.14 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
6. Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina        - Anexa nr.16 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
7. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina - Anexa nr.22 la HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016; 
8. Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia           - Anexa nr.20 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
9. Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia              - Anexa nr.28 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal - Anexa nr.23 la HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016,  

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare, este 
prevăzută funcția de director general adjunct din domeniul protecției drepturilor copilului și ale 
persoanelor adulte, se impune actualizarea acestora și înlocuirea sintagmei „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE 
PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI” la aceste 
servicii sociale. 

Aceeași situație și pentru următoarele servicii sociale: Casele de tip familial „Luminița” Slatina și 
Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș. 

În structura organizatorică a acestor servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.111/28.06.2018 
este prevăzută funcția de director general adjunct din domeniul protecției drepturilor copilului și 
ale persoanelor adulte. 

Existând neconcordanță între prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu – (art.35) și 
organigramele actuale, aprobate pentru aceste servicii sociale, se impune înlocuirea sintagmei 
„DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  DREPTURILOR COPILULUI ” 
existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI” la aceste servicii sociale. 

La fel și între structura organizatorică a următoarelor servicii sociale: 
➢ Complexul servicii persoane adulte Slatina; 
➢ Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
➢ Complexul servicii persoane adulte Corabia. 

și prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu – (art.36) există neconcordanță, 
astfel că se impune actualizarea acestora prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR 
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ADULTE” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN 
DOMENIUL PROTECŢIEI  PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, PERSOANELOR VÂRSTNICE 
ȘI ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE”. 

 
IV. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8298/10.02.2020, 
înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020 prin care a înaintat Raportul 
nr.8296/10.02.2020; 

- 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.32 alin.(4) lit.d), art.35 și art.36 din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 
înscris în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018; 

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

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.1/07.02.2020, 
 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:  

➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama Centrului maternal „Adelina” Slatina înscrisă în Anexa nr.24 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii Slatina înscrisă în Anexa nr.26 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii „Amicii” Slatina înscrisă în Anexa nr.27 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Mugurel” Slatina înscrisă în Anexa nr.15 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina înscrisă în Anexa nr.14 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina înscrisă în Anexa nr.16 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina înscrisă în Anexa 

nr.22 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf.Elena” Corabia înscrisă în Anexa nr.20 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia înscrisă în nr.28 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal înscrisă în Anexa 
nr.23 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”; 
➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Luminița” Slatina înscrisă în Anexa nr.13 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 
astfel cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.111/28.06.2018; 
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- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Maria” Balș înscrisă în Anexa nr.19 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 
astfel cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.5 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.111/28.06.2018, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI” cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”; 
➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Slatina înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscrisă în Anexa nr.8 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Corabia înscrisă în Anexa nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, 
PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE 
DIFICULTATE”. 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia 

în forma prezentată. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 



  

 

HOTĂRÂRE 
- PROIECT – 

 
pentru modificarea organigramelor unor servicii sociale  

din structura Direcției Generale de Asistență Socială  
și Protecția Copilului Olt 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1739/19.02.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.8298/10.02.2020, înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020 prin care 
a înaintat Raportul nr.8296/10.02.2020; 

- 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.32 alin.(4) lit.d), art.35 și art.36 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu, înscris în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.117/26.07.2018; 

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

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.1/07.02.2020, 
 

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, cu modificările și completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv: 

- Organigrama Centrului maternal „Adelina” Slatina înscrisă în Anexa nr.24 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Complexului servicii Slatina înscrisă în Anexa nr.26 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Complexului servicii „Amicii” Slatina înscrisă în Anexa nr.27 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Mugurel” Slatina înscrisă în Anexa nr.15 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina înscrisă în Anexa nr.14 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina înscrisă în Anexa nr.16 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina înscrisă în Anexa nr.22 
la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf.Elena” Corabia înscrisă în Anexa nr.20 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia înscrisă în nr.28 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal înscrisă în Anexa 
nr.23 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”. 

Art.2. Se aprobă modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv: 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Luminița” Slatina înscrisă în Anexa nr.13 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.111/28.06.2018; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Maria” Balș înscrisă în Anexa nr.19 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.111/28.06.2018, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI” cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”; 

Art.3. Se aprobă modificarea organigramelor unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv: 

- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Slatina înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscrisă în Anexa nr.8 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Corabia înscrisă în Anexa nr.4 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, 
PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE 
DIFICULTATE”. 

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

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor 
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt 
şi Instituţiei Prefectului – Judeţul 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.1744/19.02.2020  

   
        

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea organigramelor  
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 național de asistență socială reprezintă ansamblul de 
instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației 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 asistență socială şi 
sistemul de servicii sociale.  

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

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

Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de 
personal, regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 
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II.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

APARATULUI 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 menționată mai sus 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. 

 
II.2. SERVICIILE SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ                  

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
  
 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. 
  

 
III. PROPUNERE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMELOR 

PENTRU UNELE SERVICII SOCIALE, FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, 
DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI ȘI PROTECȚIEI PERSOANEI ADULTE 

 
Prin Raportul nr.8296/10.02.2020, înaintat cu adresa nr.8298/10.02.2020 și înregistrată la 

Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt a solicitat următoarele: 

a) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  
DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele 
organigrame  cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI 
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PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”, pentru următoarele servicii sociale, fără 
personalitate juridică, destinate protecției copilului: 

1. Centrul maternal „Adelina” Slatina                - Anexa nr.24 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
2. Complexul servicii Slatina                             - Anexa nr.26 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
3. Complex servicii „Amicii” Slatina                   - Anexa nr.27 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
4. Casele de tip familial „Mugurel” Slatina         - Anexa nr.15 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016 
5. Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina      - Anexa nr.14 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
6. Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina   - Anexa nr.16 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
7. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina - Anexa nr.22 la HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016; 
8. Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia      - Anexa nr.20 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
9. Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia         - Anexa nr.28 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal - Anexa nr.23 la HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016. 

b) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  
DREPTURILOR COPILULUI” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR 
COPILULUI”, pentru următoarele servicii sociale, fără personalitate juridică, destinate 
protecției copilului: 

1. Casele de tip familial „Luminița” Slatina     - Anexa nr.3 la HCJ Olt nr.111/28.06.2018; 
2. Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș        - Anexa nr.5 la HCJ Olt nr.111/28.06.2018. 
c) înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele 
organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  
PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ALTOR 
PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE”, pentru următoarele servicii 
sociale, fără personalitate juridică, destinate protecției persoanei adulte: 

1. Complexul servicii persoane adulte Slatina       - Anexa nr.3 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018; 
2. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu       -  Anexa nr.8 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018; 

       3. Complexul servicii persoane adulte Corabia      - Anexa nr.4 la HCJ Olt nr.88/26.05.2018. 
 

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 temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2, art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 
propriu, regulament ce a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018. 

Prin Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, au fost stabilite denumirile și atribuțiile celor 3 funcții publice de conducere 
de director general adjunct, respectiv: 

➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului al DGASPC Olt (art. 35); 

➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu 
dizabilități, persoanelor vârstnice și altor persoane adulte aflate în situații de dificultate al 
DGASPC Olt (art. 36); 

➢ atribuţii ale directorului general adjunct - în domeniul economic, achiziții şi administrativ al 
DGASPC Olt (art. 37). 

Având în vedere faptul că în organigramele următoarelor servicii sociale, fără 
personalitate juridică, destinate protecției copilului, respectiv:   

1. Centrul maternal „Adelina” Slatina                     - Anexa nr.24 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
2. Complexul servicii Slatina                                  - Anexa nr.26 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
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3. Complex servicii „Amicii” Slatina                        - Anexa nr.27 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
4. Casele de tip familial „Mugurel” Slatina              - Anexa nr.15 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016 
5. Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina           - Anexa nr.14 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
6. Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina        - Anexa nr.16 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
7. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina - Anexa nr.22 la HCJ Olt 

nr.88/26.05.2016; 
8. Casele de tip familial „Sf.Elena” Corabia           - Anexa nr.20 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 
9. Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia              - Anexa nr.28 la HCJ Olt nr.88/26.05.2016; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal - Anexa nr.23 la HCJ Olt 
nr.88/26.05.2016,  
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările ulterioare, este 
prevăzută funcția de director general adjunct din domeniul protecției drepturilor copilului și 
ale persoanelor adulte, se impune actualizarea acestora și înlocuirea sintagmei „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE 
PERSOANELOR ADULTE” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR 
COPILULUI” la aceste servicii sociale. 

Aceeași situație și pentru următoarele servicii sociale: Casele de tip familial „Luminița” 
Slatina și Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș. 

În structura organizatorică a acestor servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.111/28.06.2018 este prevăzută funcția de director general adjunct din domeniul protecției 
drepturilor copilului și ale persoanelor adulte. 
       Existând neconcordanță între prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu – (art.35) 
și organigramele actuale, aprobate pentru aceste servicii sociale, se impune înlocuirea 
sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  DREPTURILOR 
COPILULUI ” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI” la aceste 
servicii sociale. 
       La fel și între structura organizatorică a următoarelor servicii sociale: 
➢ Complexul servicii persoane adulte Slatina; 
➢ Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
➢ Complexul servicii persoane adulte Corabia. 

și prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu – (art.36) există neconcordanță, 
astfel că se impune actualizarea acestora prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR 
ADULTE” existentă în actualele organigrame cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, PERSOANELOR 
VÂRSTNICE ȘI ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE DIFICULTATE”. 

 
IV. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.8298/10.02.2020, 
înregistrată la Consiliului Județean Olt sub nr.1426/11.02.2020 prin care a înaintat Raportul 
nr.8296/10.02.2020; 

- 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.32 alin.(4) lit.d), art.35 și art.36 din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, înscris 
în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat 
și înlocuit prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018; 
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- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112 alin (1) și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt nr.1/07.02.2020, 
 
prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:  

➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama Centrului maternal „Adelina” Slatina înscrisă în Anexa nr.24 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii Slatina înscrisă în Anexa nr.26 la Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii „Amicii” Slatina înscrisă în Anexa nr.27 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Mugurel” Slatina înscrisă în Anexa nr.15 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Andrei” Slatina înscrisă în Anexa nr.14 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Valentin” Slatina înscrisă în Anexa nr.16 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina înscrisă în Anexa nr.22 

la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf.Elena” Corabia înscrisă în Anexa nr.20 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia înscrisă în nr.28 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal înscrisă în Anexa nr.23 

la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”; 
➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Luminița” Slatina înscrisă în Anexa nr.13 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.111/28.06.2018; 

- Organigrama serviciului social Case de tip familial „Sf. Maria” Balș înscrisă în Anexa nr.19 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată și înlocuită cu organigrama înscrisă în Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.111/28.06.2018, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI” cu sintagma „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL 
PROTECŢIEI ȘI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI”; 
➢ modificarea organigramelor unor servicii sociale, respectiv: 
- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Slatina înscrisă în Anexa nr.3 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu înscrisă în Anexa nr.8 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
- Organigrama Complexului servicii persoane adulte Corabia înscrisă în Anexa nr.4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, 
prin înlocuirea sintagmei „DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIN DOMENIUL PROTECŢIEI  

DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE” cu sintagma „DIRECTOR 
GENERAL ADJUNCT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI, 
PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI ALTOR PERSOANE ADULTE AFLATE ÎN SITUAȚII DE 
DIFICULTATE”. 

 
 

ŞEF SERVICIU,                                                     ŞEF SERVICIU,                                                                                                                                                                                                                                                     

Serviciul Juridic - Contencios                               Serviciul Resurse Umane  și                        

Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                            Managementul Unităţilor Sanitare 

                                                                                                     Angela NICOLAE 


