
ROMÂNIA   

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
      
 

      
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcții al  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj  

 
Consiliul Județean Gorj,  
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 
- Prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) și art.191 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a), art.409 

alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

- Prevederile art.4 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal; 

- Raportul final nr. 26915/09.12.2022 încheiat cu ocazia examenului organizat pentru promovarea 
în gradul profesional imediat superior al unei funcții publice de execuție; 

- Procesele-verbale înregistrate sub numerele: 25740/22.11.2022, 25768/22.11.2022, 
25769/22.11.2022, 25770/22.11.2022, 25771/22.11.2022, 25772/22.11.2022, 25773/22.11.2022, 
25774/22.11.2022, 25775/22.11.2022, 25776/22.11.2022, 25777/22.11.2022, 26794/08.12.2022, 
26799/08.12.2022, 26800/08.12.2022, 26803/08.12.2022, 26804/08.12.2022 și 26810/08.12.2022, 
încheiate cu ocazia examenelor organizate pentru promovarea în funcție, grad sau treaptă profesională a 44 
de salariați încadrați în funcții contractuale de execuție;  

- Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Județean Gorj privind înființarea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj prin comasarea Direcției Județene de Asistență Socială Gorj 
și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017 pentru aprobarea Organigramei, Statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 239/28.11.2022 a Consiliului Județean Gorj privind înființarea serviciului social 
,,Rețeaua de asistenți maternali profesioniști” în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj și modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;  

- Adresa  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 27379/2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 21604/2022, însoțită de Nota de fundamentare nr. 27378/2022 
și documentele aferente; 

- Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj nr. 9/15.12.2022 privind avizarea favorabilă a Proiectului de hotărâre pentru modificarea Statului de 
funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

 



În temeiul art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se modifică Statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.152/2017 pentru aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale din 
cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, cu modificările și completările 
ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum și 
Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 
          
 
                       

PREȘEDINTE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
 
 
                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 260 
Adoptată în ședința din 22.12.2022 
Cu un număr de 33 de voturi 
Din numărului consilierilor prezenți 
 




