
  
                

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

         Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.7919/18.07.2018 referitoare la proiectul de hotărâre 

nr.7920/18.07.2018; 
- Raportul nr.7921/18.07.2018 al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților 

Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.8082/24.07.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea 

Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- Raportul nr.8057/23.07.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive 

și de Agrement; 
- Raportul nr.8092/24.07.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate Științifică, 

Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

nr.48652/11.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.7664/11.07.2018; 
- prevederile art.2 alin.(1) și (2), art.112, art.113 alin.(1) –(2) și alin.(5) și art.114 din Legea 

asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(1)-(2) și art.2 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială şi a structurii orientative de personal; 

- prevederile art.12, art.14 și art.15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare 
al Direcției generale de asistență socială şi protecția copilului din 08.11.2017, înscris în 
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea 
Guvernului nr.417/2018;  

- 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 a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și a 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 ulterioare; 

- 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 și 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; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr.445/17.08.2017 referitoare la încetare 
delegare atribuții și modificare raport de serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei 
funcții publice de conducere și stabilire drepturi salariale; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.84/27.06.2013 cu privire la numire în funcție publică 

de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt; încetare modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a 

funcției publice de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
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Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5066/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.2189/31.01.2011 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere de Director General Adjunct și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5137/30.03.2018 referitoare la 
exercitare cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Director General 
Adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, prin promovare 
temporară, conform art.92, alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 
(r2), cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.10087/29.06.2018 referitoare la 

numire în funcție publică de conducere de Șef serviciu și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5067/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5079/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3604/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu 
modificările și completările ulterioare și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3608/09.03.2011 referitoare la 
numire în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.100, alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5092/30.03.2018 referitoare la numire 
în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3614/09.03.2011 referitoare la numire 
în funcție publică de conducere, ca urmare a reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform art.100, 
alin.(1), din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5096/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5112/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5129/30.03.2018 referitoare la numire 

în funcție publică de conducere, urmare a reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5329/29.04.2016 referitoare la numire 
în funcție publică de conducere; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.16032/25.10.2017 referitor la numire 
temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef de centru 
la Complex servicii Slatina; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4828/31.03.2011 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.3825/15.03.2011 referitoare la 
numire în funcție conform art.12, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9600/15.07.2016 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 



- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9228/15.07.2016 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4827/31.03.2011 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4821/31.03.2011 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.100/03.01.2018 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4826/31.03.2011 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) și e) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.13228/07.12.2011 referitoare la 
încetare suspendare contract individual de muncă prin reluarea activității la cerere, după 
efectuarea concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 1 an, reîncadrare în 
funcție și stabilire drepturi salariale conform Legii – Cadru nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11767/01.08.2017 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11766/01.08.2017 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9501/19.06.2018 referitoare la 
încetare numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere 
vacante de șef de centru la Casele de tip familial ,,Sf.Maria”  Balș;  

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.9587/20.06.2018 referitoare la 
numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef 
de centru la Casele de tip familial “Sf. Maria” Balș; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4465/23.03.2018 referitoare la 
numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef 
de centru la Casele de tip familial “Sf. Elena” Corabia; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.99/03.01.2018 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41 alin.(3) lit.b), c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.5009/31.03.2011 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, urmare reorganizării D.G.A.S.P.C. Olt, conform 
art.41, alin.(1) și alin.(3) lit.c) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.1309/02.02.2016 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.b) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11769/01.08.2017 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.4918/29.03.2018 referitoare la 
numire temporară în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef 
de centru la Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.8758/03.07.2017 referitoare la 
exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere vacante de Șef de centru la Centrul de 
recuperare și reabilitare Caracal; 

- Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Olt nr.11768/01.08.2017 referitoare la 
modificare contract individual de muncă, conform art.41, alin.(3) lit.c) și e) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



- Dispoziția Consiliului Județean Olt nr.172/28.02.2018 referitoare la: numire în funcția de 
manager interimar la Spitalul Județean de Urgență Slatina, stabilire drepturi salariale, 
exercitare atribuții; 

- Dispoziția Direcției Județene de Evidență a Persoanelor nr.97/28.08.2015 referitoare la: 
numire în funcția publică de conducere de Șef serviciu – Serviciul de Evidență a Persoanelor  
a domnului Martin Pompilian – Nicolae și stabilire drepturi salariale; 

- Dispoziția Consiliului Județean Olt nr.167/20.02.2018 referitoare la delegarea atribuțiilor 
corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt, în perioada 01.03.2018 – 31.12.2018, cu acordul 
scris al funcționarului public; 

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.83/31.05.2018 cu privire la: constatarea încetării 
contractului de management al managerului (directorului) Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt; desemnarea managerului 
(directorului ) interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale și Cultural Olt, 

 

În temeiul art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.2, art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu 
art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale           

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

                     CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se stabilește componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Calitatea deținută în 
cadrul Colegiului 

Director 

Numele și prenumele Funcția deținută 

1.  Președinte Ilie Marinela - Elena SECRETAR AL JUDEȚULUI 

2.  Membru Piroșca Rădița DIRECTOR GENERAL 

3.  Membru Lungu Cristian-
Nicolae  

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

4.  Membru Vișan Elena DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

5.  Membru Gheorghe Sorin Mihail 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul monitorizare, analiză 
statistică, indicatori asistență 
socială și incluziune socială, 
strategii, programe, proiecte în 
domeniul asistenței sociale și 
relația cu organizațiile 
neguvernamentale 

6.  Membru 

Stănoiu Iuliana 

ŞEF BIROU  
Biroul management resurse 
umane 

7.  Membru Constantin Oana 
Mădălina 

ŞEF BIROU  
Biroul adopții și postadopții 

8.  Membru Stoica Viorica ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare inițială, 
intervenție în regim de urgență în 
domeniul asistenței sociale, 
intervenție în situații de abuz, 
neglijare, trafic, migrație și 
repatrieri și violența în familie și 
telefonul pentru semnalarea 
cazurilor de urgență 

9.  Membru Matei Elena Daniela 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a 
copilului 

10.  Membru  Moraru Nicoleta 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz 
pentru copil 



11.  Membru Petre Mădălina 
Ştefania 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul management de caz 
pentru adulți, persoane adulte cu 
dizabilități, asistență persoane 
vârstnice și monitorizare servicii 
sociale 

12.  Membru Stamate Carmen Elena 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul contabilitate-salarizare, 
planificare bugetară și 
management financiar, plată 
beneficii de asistență socială 

13.  Membru Iosim Dumitru Eleodor ŞEF SERVICIU 
Serviciul achiziții publice 

14.  Membru Olteanu Pîrvu Lucică 
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul patrimoniu, tehnic, 
securitate și sănătate în muncă, 
apărare împotriva incendiilor, 
protecția mediului, administrativ 
și aprovizionare 

15.  Membru Buzatu Matei Mihaela 
Ilona  
 

ŞEF SERVICIU 
Serviciul de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu handicap și 
beneficii de asistență socială 

16.  Membru Bădoi Iuliana Mădălina  ȘEF CENTRU 
Complex servicii Slatina 

17.  Membru Dobra Mariana ȘEF CENTRU 
Centrul maternal „Adelina” Slatina 

18.  Membru Nicolae Andreea-
Cristina 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Ștefan” 
Slatina 

19.  Membru Turcitu Gabriela 
Adelina 

ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilități Slatina 

20.  Membru Hoară Mădălina ȘEF CENTRU 
Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilități Caracal 

21.  Membru Croitoru Iuliana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Luminița” 
Slatina 

22.  Membru Ghiță Camelia ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Andrei” 
Slatina 

23.  Membru Mișcu Mariana ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Mugurel” 
Slatina 

24.  Membru Ciudoescu Simona 
Florența 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Valentin” 
Slatina 

25.  Membru Toloș Emanuela ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Amicii” Slatina 

26.  Membru Dovan Aurica ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Mihail” 
Caracal 

27.  Membru Zaharia Daniela Mirela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Nicolae” 
Caracal 

28.  Membru Petcu Adela ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Maria” Balș 

29.  Membru Miulescu Carmen 
Diana 

ȘEF CENTRU 
Case de tip familial „Sf. Elena” 
Corabia 



30.  Membru Becheanu Luminița 
Raluca 

ȘEF CENTRU 
Complex servicii „Sf. Elena” 
Corabia 

31.  Membru Jianu Gheorghe ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Slatina 

32.  Membru Butnariu Cristian ȘEF CENTRU 
Complex servicii persoane adulte 
Corabia 

33.  Membru Ilie Gheorghe ȘEF CENTRU 
Centrul de îngrijire și asistență 
Șopîrlița 

34.  Membru Simionescu Narcisa 
Simona 

ȘEF CENTRU 
Cămin pentru 
persoane 
vârstnice 
Fălcoiu 

35.  Membru Alexe Costică ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și 
reabilitare Caracal 

36.  Membru Țicu Ioana ȘEF CENTRU 
Centrul de recuperare și 
reabilitare Cezieni 

37.  Membru Rotea Cătălin - Ștefan Manager interimar 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 

38.  Membru Martin Pompilian - 
Nicolae 

Șef serviciu la Serviciul de 
Evidență a Persoanelor, cu 
atribuții delegate de director 
executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt 

39.  Membru Dumitrescu Florian Manager (Director) interimar 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale și Cultural Olt 

  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr.76/26.04.2018 cu privire la stabilirea componenței nominale a Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și orice prevedere 
contrară își încetează aplicabilitatea.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget-Finanțe și 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 și persoanelor 
nominalizate în prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt şi Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

    
   PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

                                                             
                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                        

                                                                                       Secretar al Județului                     
                                                                                        Marinela – Elena ILIE 

SLATINA, 26.07.2018  
Nr.116 
G.I./G.I./2ex.  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi “pentru” și 1 neparticipare la vot 


