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                                       H O T A R Â R E                                 

 
 

                cu privire la:   aprobare organigrama, numar de  
personal, stat de functii si Regulament                                       
de Organizare si  Functionare pentru 

                                         DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 
SOCIALA SI   PROTECTIA COPILULUI 
OLT                                                                      

                                        
                                   
             Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 9789 din 22.12.2005 cu privire la 

aprobarea proiectului  de hotarâre; 
- raportul nr. 9788 din 22.12.2005 al Directiei Resurse Umane, 

Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt; 

- raportul nr. 45731 din 15.12.2005 al Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt înaintat  cu adresa 
nr.45732 din 15.12.2005 si înregistrata la Consiliul Judetean Olt 
sub nr. 9603 din 15.12.2005: 

- avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 6657 din 
21.12.2004 transmis cu adresa nr. 380.972 din 21.12.2004 
înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr. 9189 din 
22.12.2004; 

- avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 92 din 
22.12.2004 transmis cu adresa nr. 380.972 din 21.12.2004 
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înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr. 9190 din 
22.12.2004; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr. 121 din 
23.12.2004 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,  
republicata, cu modificarile  ulterioare; 

- prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si  
completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a 
functiilor public si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 
coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile 
si Regulamentul – Cadru  de organizare si functionare ale Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1437/2004 cu privire la 
organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru 
protectia copilului; 

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1438/2004 cu privire la 
aprobarea Regulamentelor – Cadru de organizare si functionare a 
serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si 
a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv 
de ocrotirea parintilor sai;  

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, aprobata prin Legea nr. 48/2003; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile  
salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar si a indemnizatiilor 
pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata 
cu modificari  si completari prin Legea nr. 112/2005; 
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- prevederile  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2004 
privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale 
functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari  si 
completari prin Legea nr. 76/2005; 

- avizul nr. 156 din 11.01.2006 al Comisiei pentru administratie 
publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 153 din 11.01.2006  al  Comisiei  pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

- avizul nr. 158 din 11.01.2006 al Comisiei pentru cultura, 
învatamânt; activitatea stiintifica, sanatate si culte; 

- avizul nr. 159 din 11.01.2006 al Comisiei pentru agricultura, 
silvicultura, industrie, servicii publice si comert; 

- avizul nr. 160 din 11.01.2006 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement. 

 
               În temeiul   art.104 alin. (1), litera „b” si art. 109 alin. (1)  din 
Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
               Art.1. (1) Se aproba organigrama, numarul de personal si 
statul de functii pentru DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI OLT si serviciile din 
subordine la nivelul a 1440 posturi, din care 157 posturi aferente 
numarului maxim de functii publice si 1283 posturi aferente 
personalului contractual, conform anexelor nr. 1- 1k (organigrame),  
2-2k (state de functii) la  prezenta hotarâre.  

(2) Se aproba numarul maxim de 18 functii publice aferente  
categoriei functionarilor publici de conducere si numarul maxim de 
139 functii publice aferente categoriei functionarilor publici de 
executie. 

 
               Art.2. Se  aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si 
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Protectia Copilului Olt  si serviciile din subordine, conform anexelor nr.  
3- 3d la  prezenta hotarâre. 
 
        Art.3 Anexele nr.1-1k, 2-2k, si 3-3d  fac parte integranta din 
prezenta hotarâre. 
 
               Art.4. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, orice 
prevedere contrara îsi înceteaza aplicabilitatea.   
        
              Art.5. Prezenta hotarâre se aplica începând cu data de 
01.01.2006 si se comunica Directiei Resurse Umane, Informare si 
Relatii Publice, Directiei Economice Taxe si Impozite, Directiei Buget 
si Integrare Europeana, Compartimentului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt în 
vederea aducerii la îndeplinire si Institutiei Prefectului. 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 

             
                                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                          Secretarul general al judetului 
                                                                     Marin DOBRE 
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