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H O T Ă R Â R E      
                                                                                                                          

cu privire la:  stabilire func ţii publice pentru  DIREC ŢIA  
                       GENERALĂ DE  ASISTENŢĂ SOCIALĂ �I  
                       PROTECŢIA COPILULUI OLT 
   
 
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 2285 din 23.03.2010  cu privire la 
aprobarea  proiectului  de hotărâre nr. 2286 din 23.03.2010; 

- raportul  nr. 15838 din 23.03.2010  al Direc ţiei Generale 
de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt , înaintat 
Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr. 15839 din                 
23. 03.2010,  înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
2284 din 23.03.2010; 

- raportul nr. 2287 din 23.03.2010 al Compartimentului 
Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 2334 din 23.03.2010 al Comisiei pentru Studii 
Economico – Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, 
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 2337 din 23.03.2010 al Comisiei pentru 
Administraţie Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, 
Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 2339 din 23.03.2010 al Comisiei pentru Cultură,  
Învăţământ, Activitate �tiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie 
Copii şi Culte; 

- raportul nr. 2340 din 23.03.2010 al Comisiei pentru 
Agricultură,  Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi 
Comerţ; 

- raportul nr. 2341 din 23.03.2010  al  Comisiei pentru 
Muncă, Protecţie Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 
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- Avizul favorabil al Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor 
Publici pentru func ţiile publice din cadrul Direc ţiei 
Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt, 
înaintat Consiliului Judeţean Olt cu adresa nr. 472634 din 
24.03.2010 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 
2395 din 25.03.2010;  

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

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

- prevederile  Legii nr. 330/2009 - Lege -  cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

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

 
          În temeiul art .  91 alin. (1) litera a), alin. (2) litera c) şi art. 
97 alin. (1)  din Legea administra ţiei publice locale nr. 
215/2001, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adopt ă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art.1. Se stabilesc func ţiile publice   pentru Direc ţia General ă 
de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt, conform anexei  
nr. 1   la  prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) Se aprob ă organigrama, num ărul de personal şi 
statul de func ţii  pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă 
şi Protec ţia Copilului Olt şi serviciile din subordine la nivelul 
a 1750 posturi , din care 240 posturi aferente num ărului total  
de func ţii publice  şi 1510 posturi aferente personalului 
contractual , conform anexelor nr. 2  şi  3   la  prezenta hotărâre. 
           (2) Se aprob ă  numărul  total de 240 posturi aferente 
func ţiilor publice  pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă 
Social ă şi Protec ţia Copilului Olt , conform anexei nr. 4 la 
prezenta hotărâre. 
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           (3) Se aprob ă  numărul  de 25  posturi aferente 
categoriei func ţionarilor publici de conducere   pentru Direc ţia 
Generală de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt. 

(4) Se aprob ă  numărul de  215  posturi aferente 
categoriei func ţionarilor publici de execu ţie pentru Direc ţia 
Generală de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt.  
Art. 3. Se aprob ă  Regulamentul de organizare şi func ţionare  
a Direc ţiei  Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia 
Copilului Olt,  conform anexei   nr. 5    la prezenta hotărâre.  
Art.4. Anexele nr.  1 – 5 fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice 
prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.6.  Prezenta hot ărâre se aplic ă începând cu data de 
01.04.2010 şi se comunică Direcţiei Contabilitate - Financiar, 
Administrativ, Direcţiei Buget – Finanţe, Compartimentului 
Evidenţa Resurselor Umane, Salarizare, Perfecţionare 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. 
 
 

PRE�EDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                Contrasemneaz ă                                                                                                               
                                                          Secretar  al  Jude ţului  
                                                                   Marin DOBRE 
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                                                  INIŢIATOR  

PRE�EDINTELE CONSILIULUI JUDE ŢEAN OLT  
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                         AVIZAT                                          
                                                             Secretar  al  Jude ţului  

                                                                Marin DOBRE 
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