
 

  
 
 
                  
 

HăOăTă;ăRăÂăRăE 
 

cuăprivireălaătransformareăposturiăînăstatulădeăfuncțiiăalăaparatuluiăpropriuăal 
DirecțieiăGeneraleădeăAsistenț<ăSocial<ășiăProtecțiaăCopiluluiăOlt,ăcaăurmareăaăpromov<rii 

 
                             
            Avândăînăvedere: 
- expunerea de motive nr.5773/18.05.2018 cu privire la aprobarea proiectului de 

hotărâre nr.5774/18.05.2018; 
- raportulă Serviciuluiă Resurseă Umaneă șiă Managementulă Unit<țiloră Sanitareă

nr.5775/18.05.2018;  
- raportul nr.6211/30.05.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 

Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului 群i Relații cu Cetățenii; 
- raportul nr.6218/30.05.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 

訓tiințifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii 群i Culte; 
- raportul nr.6221/30.05.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități 

Sportive 群i de Agrement; 
- adresa Direcțieiă Generaleă deă Asistenț<ă Social<ă șiă Protecțiaă Copiluluiă Olt 

nr.33312/14.05.2018ă înregistrat<ă laă Consiliulă Județeană Oltă subă
nr.5575/14.05.2018,ăprinăcareăaăînaintatăRaportulănr.33311/14.05.2018; 

- raportul final nr.29725/27.04.2018 al examenului deă promovareă înă gradă
profesionalăsuperiorăceluiădeținutăorganizatădeăDGASPCăOltăînădataădeă24.04.2018ă
(probaăscris<); 

- Dispozițiileă Directoruluiă generală ală Direcțieiă Generaleă deă Asistenț<ă Social<ă șiă
ProtecțiaăCopiluluiăOltănr.6580/27.04.2018,ănr.6581/27.04.2018,ănr.6582/27.04.2018ă
șiănr.6583/27.04.2018ăreferitoareălaănumireăînăfuncțieăpublic<ădeănivelăsuperiorăcaă
urmareă aă promov<riiă examenuluiă deă gradă profesională superioră celuiă deținută
anteriorăpromov<rii,ăprinătransformareaăpostuluiădeținut;ă 

- Hot<râreaăColegiuluiăDirectorăal Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția 
Copilului Olt nr.7/11.05.2018ăcuăprivireălaăavizareăstatădeăfuncțiiăal DGASPC Olt – 
aparatulăpropriuășiăpropunereăspreăaprobareăConsiliuluiăJudețeanăOltăaăacestuia; 

- prevederileă Hot<râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.64/29.03.2018ă cu privire la 
aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția Copilului 
Olt - aparatul propriu 群i aprobarea numărului de posturi, a organigramei, a statului de 
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funcții 群i a Regulamentului de organizare 群i funcționare ale Direcției Generale de 
Asistență Socială 群i Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 

- prevederile art.32 alin.(4) lit.g) șiă art.33 alin.(3) lit.g) din Regulamentul de 
organizare 群i funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția 
Copilului Olt – aparatul propriu, înscris în anexa nr.4 la Hot<râreaă Consiliuluiă
JudețeanăOltănr.64/29.03.2018; 

- prevederileă art.3ă alin.(4)ă șiă art.11ă alin.(5)ă din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 群i completările 
ulterioare; 

- prevederile art.1,ă art.63,ă art.64ă șiă art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 群i completările 
ulterioare, 
 

      Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a)ășiăd)ăăalin.(2)ălit.ăc),ăalin.(5)ălit.a)ăpct.2 șiăart.97ă
alin.(1),ăăart.98ăcoroboratăcuăart.45ăalin.(1)ăși art.115 alin.(1) lit.c) din  

Legeaăadministrațieiăpubliceălocaleănr.215/2001,ărepublicată, cu modificările 群i 
completările ulterioare, 

 
CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt<ăprezentaăhăoătă<ărăâărăe: 

 
       Art.1.ă Seă aprob<,ă începândă cuă dataă deă 01.05.2018,ă transformareaă urm<toareloră
posturiădinăstatulădeă funcțiiăalăaparatuluiăpropriuăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț<ă
Social<ășiăProtecțiaăCopiluluiăOlt,ăcaăurmareăaăpromov<riiăînăgradăprofesionalăimediată
superiorăceluiădeținut:  

➢ transformarea postului aferent funcțieiăpubliceădeăexecuțieădeăconsilierăjuridic,ă
clasa I, grad profesional principal, de la Compartimentul Juridic 群i Contencios din 
cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția 
Copilului Olt (pozițiaă nr.27ă în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției 
Generale de Asistență Socială 群i Protecția Copilului Olt) în post de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior; 

➢ transformareaăpostuluiăaferentăfuncțieiăpubliceădeăexecuțieădeăconsilier,ăclasa 
I, grad profesional principal, de la Compartimentul de intervenție în regim de 
urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrație 群i repatrieri 群i violența în familie din cadrul Serviciului de evaluare inițială, 
intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, intervenție în situații 
de abuz, neglijare, trafic, migrație 群i repatrieri 群i violența în familie şi Telefonul 
pentru semnalarea cazurilor de urgență al aparatului propriu al Direcției Generale de 
Asistență Socială 群i Protecția Copilului Olt (poziția nr.51 în statul de funcții al 
aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția Copilului 
Olt) în post de consilier, clasa I, grad profesional superior; 

➢ transformareaăpostuluiăaferentăfuncțieiăpubliceădeăexecuțieădeăconsilier,ăclasaă
I, grad profesional asistent, de la Serviciul  management de caz pentru copil 
din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția 
Copilului Olt (poziția nr.76 în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției 
Generale de Asistență Socială 群i Protecția Copilului Olt) în post de consilier, clasa 
I, grad profesional principal; 

➢ transformareaăpostuluiăaferentăfuncțieiăpubliceădeăexecuțieădeăconsilier,ăclasa 
I, grad profesional principal, de la Serviciul  management de caz pentru copil 
din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 群i Protecția 
Copilului Olt (pozițiaă nr.81ă în statul de funcții al aparatului propriu al Direcției 



Generale de Asistență Socială 群i Protecția Copilului Olt) în post de consilier, clasa 
I, grad profesional superior. 

       Art.2.ăStatulădeăfuncțiiăal aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială 
群i Protecția Copilului Olt, înscris în anexa nr.3 la Hot<râreaă Consiliuluiă Județeană Oltă
nr.64/29.03.2018  se modifică în mod corespunzător cu prevederile art.1 la prezenta 
hotărâre.    

Art.3. Prezentaă hot<râreă seă comunic<ă Direcției Economice, Buget – Finanțe, 
Serviciului Resurse Umane 群i Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială 群i 
Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, Pre群edintelui Consiliului Județean Olt 群i Instituției Prefectului – 
Județul Olt. 
 

 
 
 

  PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 

                                              
                  CONTRASEMNEAZ;                         

                                                                                       SecretarăalăJudețuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLATINA, 31.05.2018  
Nr.96 
訓.V./訓.V./2ex. 
 
 

 
Prezentaăhot<râreăaăfostăadoptat<ăcuăunănum<rădeă29 deăvoturiă“pentru”ășiă1ăneparticipareălaăvot 

 


