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H O T Ă R Â R E 
 

    cu privire la transformare posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu  

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.7598/15.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.7604/15.07.2020 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr.7987/28.07.2020 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Avizul nr.7989/28.07.2020 al Comisia pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr.7991/28.07.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive și de Agrement; 
- Raportul nr.33194/09.07.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.33195/09.07.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7487/10.07.2020; 

- prevederile Hotărârii nr.5/09.07.2020 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.1, 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; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.2 alin.(1) și (3), art.3 alin.(1) și (4), art.9, art.11 alin.(1) și (5), 
art.31 alin.(2)-(5) și (8) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.32 alin.(4) lit.g) și art.33 alin.(1) și alin.(3) lit.g) din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, 
astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, modificat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.46/27.02.2020; 

- prevederile art.79 alin.(1), art.121 și art.122 alin.(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.383 alin.(1) lit.b), art.386, art.393 alin.(2) lit.b) și c), art.475 lit.a), art.477 
alin.(1) și art.478 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.6745/26.05.2020, nr.7980/15.06.2020 și nr.7981/15.06.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018 cu privire la aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - aparatul 
propriu; aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, cu modificările ulterioare; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019 cu privire la aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare, 

 
            În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Începând cu data de 26.05.2020, se aprobă transformarea postului aferent 
funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, de la 
Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, 
strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile 
neguvernamentale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt (poziția nr.10 în statul de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare), în post de consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, ca urmare a numirii în funcție publică de execuție definitivă a unui funcționar 
public debutant la finalizarea perioadei de stagiu. 

Art.2.  Începând cu data de 15.06.2020, se aprobă transformarea a două posturi în 
statul de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, ca urmare a promovării în grade profesionale imediat superioare 
celor deținute, după cum urmează:   
 a) transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, de la Biroul adopții și postadopții din cadrul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.36 în statul de funcții, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare), în post de 
consilier, clasa I, grad profesional principal. 

b) transformarea postului aferent funcției publice de execuție de consilier achiziții 
publice, clasa I, grad profesional asistent, de la Serviciul Achiziții Publice din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (poziția nr.153 în statul 
de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările 
ulterioare), în post de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal.  
 Art.3.  Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt – aparatul propriu, înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu prevederile 
art.1 și art.2 din prezenta hotărâre. 
 Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art.5. 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 
 
 
 

SLATINA, 30.07.2020  
Nr.113 
Ș.V./Ș.V./2ex. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 de voturi ,,pentru” și 1 ,,neparticipare” la vot 


