
  

 
 

HOTĂRÂRE 
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; 
- Raportul nr.1744/19.02.2020  al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.2008/25.02.2020 al Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- Avizul nr.1987/25.02.2020 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive 

şi de agrement; 
- Avizul nr.2002/25.02.2020 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate științifică, 

sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- 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: 
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- 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”. 

   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. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 
 

 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 Secretar General al Județului 
                                                                                                     Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Slatina 27.02.2020 
      Nr.31 
      I.G./I.G./2ex. 
 
 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” și 1 neparticipare. 

 


