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H O T Ă R Â R E      
                                                                                                                             

cu privire la:    stabilire func ţii publice, înfiin ţare  Serviciu adop ţii şi  
                          postadop ţii, aprobare organigram ă, num ăr de  
                          personal, stat de func ţii  şi Regulament de  
                          organizare şi func ţionare  pentru DIREC ŢIA   
                          GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  
                          COPILULUI OLT  
   
Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4185 din 25.05.2010  cu privire la aprobarea 
proiectului  de hotărâre nr. 4186 din 25.05.2010; 

- raportul nr. 27630 din 21.05.2010  al Direc ţiei Generale de Asisten ţă 
Social ă şi Protec ţia Copilului Olt , înaintat Consiliului Judeţean Olt cu 
adresa nr. 27631 din 21.05.2010,   înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr. 4176 din 25.05.2010; 

- raportul nr. 4187 din 25.05.2010 al Compartimentului Evidenţa Resurselor 
Umane, Salarizare, Perfecţionare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 

- raportul nr. 5017 din 22.06.2010 al Comisiei pentru Studii Economico – 
Sociale, Buget – Finanţe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului; 

- raportul nr. 5020 din 22.06.2010 al Comisiei pentru Administraţie Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 5021 din 22.06.2010 al Comisiei pentru Cultură,  Învăţământ, 
Activitate Ştiinţifică, Sănătate, Familie,  Protecţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 5022 din 22.06.2010 al Comisiei pentru Agricultură,  
Silvicultură, Industrie, Servicii Publice şi Comerţ; 

- raportul nr. 5023 din 22.06.2010  al  Comisiei pentru Muncă, Protecţie 
Socială, Activităţi Sportive şi de Agrement; 

- Avizul favorabil al Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici pentru 
funcţiile publice stabilite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, transmis cu adresa nr. 480711 din 27.05.2010 şi  
înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt sub nr. 30326 din 09.06.2010;  
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- prevederile art. 107 şi art. 112 alin. (1) din Legea  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 art. 1 alin. (1) şi (2) din Hot ărârea  Guvernului nr. 329/2010  
privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei; 

- prevederile   art. 7 alin. (4) lit. d)  şi art. 8 alin. (3) lit. f) din Regulamentul 
–cadru de organizare şi func ţionare a Direc ţiei generale de asisten ţă 
social ă şi protec ţia copilului, aprobat prin Hot ărârea 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. Se înfiin ţează Serviciul adop ţii şi postadop ţii, prin reorganizarea  
Compartimentului adopţii şi postadopţii din structura Serviciului pentru îngrijire 
de tip familial a copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt la nivel de serviciu. 
Art.3. (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 – 2e  şi  3 – 3f  la  prezenta 
hotărâre. 
           (2) Se aprob ă num ărul  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. 
           (3) Se aprob ă num ărul de 26 posturi aferente categoriei func ţionarilor 
publici de conducere pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt. 

(4) Se aprob ă  num ărul de  214  posturi aferente categoriei 
func ţionarilor publici de execu ţie pentru Direc ţia General ă de Asisten ţă 
Social ă şi Protec ţia Copilului Olt.  
Art.4. 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 – 5g  la prezenta hotărâre.  
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Art.5. Anexele nr. 1, 2 – 2e, 3 – 3f, 4 şi  5 – 5g fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi 
încetează aplicabilitatea. 
Art.7.  Prezenta hot ărâre se aplic ă începând cu data de 01.07.2010 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. 
 
                                                   

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 

 
 
 

                                                                         Contrasemneaz ă                                          
                                                              Secretar  al  Jude ţului  
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