
          
    
         

H O T Ă R Â R E
cu privire la: Aprobarea Planului operaţional

 pentru implementarea strategiei judeţene
în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului 

pentru perioada 2007 – 2011
(revizuit)

Având în vedere :
-  Expunerea  de  motive  la  Proiectul  de  Hotărâre  nr. 

3070/16.04.2009;
-  Adresa  nr.17348  din  30.03.2009  a  Direcţiei  Generale  de 

Asistenţă  Socială şi  Protecţia  Copilului  Olt,  înregistrată  la  Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.2566/30.03.2009;

-  Raportul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia 
Drepturilor Copilului Olt nr. 17347/30.03.2009, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.2566/30.03.2009;

-  Avizul Colegiului  director  al  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt dat prin Hotărârea nr. 4/27.03.2009; 
înregistrat la Consiliul Judeţean Olt sub nr.2566/30.03.2009;

-  Avizul Comisiei pentru Protecţia Copilului nr. 9236/17.02.2009 
dat  prin  Hotărârea  nr.  548/07.04.2009,  înregistrat  la  Consiliul 
Judeţean Olt sub nr.3073/16.04.2009;

- Raportul Direcţiei Administraţie Publică şi Relaţii cu Consiliile 
Locale nr. 3072/16.04.2009;



-  Raportul  Comisiei  pentru  administraţie  publică,  juridică, 
apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor  omului  şi  relaţii  cu 
cetăţenii nr. 3150/21.04.2009;

-  Raportul  Comisiei  pentru  cultură,  învăţământ,  activitate 
ştiinţifică,  sănătate,  familie,  protecţie  copii  şi  culte  nr. 
3153/21.04.2009;

-  Raportul  Comisiei  pentru  muncă,  protecţie  socială,  activităţi 
sportive şi agrement nr. 3156/21.04.2009;

-  Raportul  Comisiei  pentru  studii  economico-sociale,  buget-
finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului nr. 3145/21.04.2009;

-  Raportul  Comisia  pentru  agricultură,  silvicultură,  industrie, 
servicii publice şi comerţ nr. 3154/21.04.2009;

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003 
şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004;

-  prevederile  Legii  448/2006,  privind  protecţia  şi  promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în baza Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  prevederile  Legii  47/2006,  privind  sistemul  naţional  de 
asistenţă socială;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2007, 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii 
Sociale cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile 
şi  Regulamentul  cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată;

-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  1175/2005  privind 
aprobarea  Strategiei  naţionale  pentru  protecţia,  integrarea  şi 
incluziunea socială a persoanelor  cu handicap în perioada 2006 – 
2013;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 541/2005 pentru aprobarea 
Strategiei  naţionale de dezvoltare a sistemului  de asistenţă socială 
pentru persoanele vârstnice în perioada 2005 – 2008;



-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  1826/2005  pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 669/2006 privind aprobarea 
Strategiei  naţionale  de  incluziune socială  a  tinerilor  care  părăsesc 
sistemul de protecţie a copilului.

 
În temeiul  prevederilor  art.  97 alin.(1) din Legea administraţiei 

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

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.  Se  aprobă Planul  operaţional  pentru  implementarea 
strategiei  judeţene  în  domeniul  asistenţei  sociale  şi  protecţiei 
drepturilor  copilului  pentru  perioada 2007 – 2011,  conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Prevederile  contrare  prezentei  hotărâri  îşi  încetează 
aplicabilitatea.

Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  direcţiilor,  serviciilor  şi 
compartimentelor  din cadrul  aparatului  de specialitate al  Consiliului 
Judeţean  Olt,  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
Copilului  Olt,  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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