
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
                                                              

           cu privire la:  modificare raport de ser viciu, prin exercitare cu caracter 
temporar a func ţiei publice de conducere vacante  de 
Director general al Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt  

                                    
 

         Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 5.571 din 03.07.2012 cu privire la aprobarea proiectului 

de hotărâre nr. 5.572  din 03.07.2012; 
- Avizul Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici,  transmis cu adresa nr. 

1641466 din 15.06.2012, înregistrată  la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 5.266 din 
25.06.2012;  

- raportul nr. 5.573 din 03.07.2012 al Serviciului Resurse Umane şi Rela ţii cu 
Institu ţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitat e al Consiliului 
Jude ţean Olt; 

- raportul nr. 5.743 din 06.07.2012 al Comisiei pen tru Studii Economico - 
Sociale, Buget - Finan ţe, Integrare European ă, Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al Jude ţului; 

- raportul nr. 5.745 din 06.07.2012 al Comisiei pen tru Administra ţie Public ă, 
Juridic ă, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omul ui şi Relaţii 
cu Cetăţenii; 

- raportul nr. 5.747 din 06.07.2012 al Comisiei pen tru Cultur ă, Învăţământ, 
Activitate Ştiin ţific ă, Sănătate, Familie, Protec ţie Copii şi Culte; 

- raportul nr. 5.751 din 06.07.2012 al Comisiei pen tru Agricultur ă, Silvicultur ă, 
Industrie, Servicii Publice şi Comer ţ; 

- raportul nr. 5.753 din 06.07.2012 al Comisiei pen tru Munc ă, Protec ţie Social ă, 
Activit ăţi Sportive şi de Agrement; 

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 273 din 
05.06.2012  referitoare la delegare atribuţii; 

- prevederile Dispozi ţiei Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 333 din 
29.06.2012  referitoare la modificare raport de serviciu prin exercitarea cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director general al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt; 

- prevederile   Hotărârii  Consiliului Jude ţean Olt nr. 1 din 27.01.2011 cu privire 
la stabilire funcţii publice, aprobare organigramă, număr de personal, stat de 



funcţii şi Regulament de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt;     

- prevederile  Hotărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 134  din 24.11.2011 cu 
privire la aprobare state de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia  Copilului  Olt – aparat propriu şi unităţile din structura acesteia;  

- prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) şi  art. 92 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

      În temeiul art. 91 alin. (1) litera a), alin. (2) l itera e) 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 hot ărâre: 
 

      Art.1.  Se aprob ă modificarea raportului de serviciu al doamnei R ădi ţa PIROŞCA 
– Şef serviciu, grad II, nivel studii S la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap şi Evidenţă Prestaţii Sociale din cadrul aparatului propriu al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, prin exercitarea cu caracter 
temporar a func ţiei publice de conducere de Director general, grad II, nivel studii 
S, al Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi Protec ţia Copilului Olt, pe o perioadă 
de maximum 6 luni,  începând cu data de 01.07.2012 . 
      Art.2. La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, prevederile Dispozi ţiei 
Preşedintelui Consiliului Jude ţean Olt nr. 333 din 29.06.2012  referitoare la modificare 
raport de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 
vacante de Director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Olt,  îşi înceteaz ă aplicabilitatea.   
       Art.3. Prezenta hot ărâre se comunic ă Direc ţiei Buget - Finan ţe şi Serviciului 
Resurse Umane şi Rela ţii cu Institu ţii Subordonate  din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direc ţiei Generale de Asisten ţă Social ă şi 
Protec ţia Copilului Olt  şi doamnei R ădi ţa PIROŞCA, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Agen ţiei Na ţionale a Func ţionarilor Publici, Pre şedintelui Consiliului Jude ţean Olt 
şi Institu ţiei Prefectului – jude ţul Olt.    
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