
  
H O T Ă R Â R E 

                                                                                                 
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 nr.1777/19.02.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.2038/26.02.2020 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, Sănătate, 

Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.2045/26.02.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de 

Agrement; 
- Avizul nr.2059/26.02.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- 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 structura Complexului servicii 

pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş, din cadrul 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. 
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(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.  

Art.2. (1) Se aprobă desființarea serviciilor sociale din structura Complexului servicii 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru integrarea/reintegrarea copilului 
în familie Slatina, din cadrul 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.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului 

Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, în 

vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – 

Județul Olt. 

 

 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                              Secretar general al județului 

                                                                                Marinela – Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi „pentru” și “o neparticipare la vot”. 

 


