
ROMÂNIA                                                                                             PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                   AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                                  SECRETARUL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 23/16.02.2018 privind stabilirea 

componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 106/24.07.2018 pentru modificarea 

și completarea 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, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/07.09.2017; 

- Prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj nr. 2289/03.09.2018 privind transferul în interesul serviciului și 

numirea d-nei Tudose Cristina în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu, gradul 

II la Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități, monitorizare servicii 

sociale, prevenire marginalizare socială, asistență persoane vârstnice și evidență și plată 

beneficii de asistență socială și stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 04.09.2018; 

- Prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj nr. 2084/25.07.2018 privind încetarea raportului de serviciu al d-nei 

Dobrotă Carmen-Ileana în funcția publică de conducere de șef birou, gradul II la Biroul de 

evidență prestații sociale și numirea sa în funcția publică de execuție de consilier, grad 

profesional superior, gradația 5 la Compartimentul de evidență și plată beneficii de asistență 

socială, începând cu data de 01.08.2018; 

- Prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj nr. 2304/11.09.2018 privind exercitarea cu caracter temporar, în 

perioada 11.09.2018 – 31.12.2018, a funcției publice de conducere vacante de director general 

adjunct asistență socială adulți, gradul II, prin promovarea temporară a domnului Tonca Ion-

Sorin, consilier juridic, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul management 



de caz pentru persoane adulte cu dizabilități, monitorizare servicii sociale, prevenire 

marginalizare socială și asistență persoane vârstnice; 

- Prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj nr. 4465/29.12.2017 privind promovarea și reîncadrarea temporară 

a doamnei Voiculescu Elena în funcția contractuală de conducere de șef birou, gradul II la 

Biroul contabilitate și stabilirea drepturilor salariale, în perioada 01.01.2018-30.06.2018; 

- Prevederile art. 12 și 14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției 

generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 

18070/10.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 11883/11.09.2018, prin care 

se solicită modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, 

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 23/16.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, în sensul cooptării ca membri 

a următoarelor persoane: 

- Tudose Cristina, Șef serviciu, Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu 

dizabilități, monitorizare servicii sociale, prevenire marginalizare socială, asistență 

persoane vârstnice și evidență și plată beneficii de asistență socială, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;  

- _________________________, ____________________________; 

- _________________________, ____________________________; 

- _________________________, ____________________________. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează calitatea de membru al 

Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a 

următoarelor persoane: 

- Isuf Leontin, Șef serviciu, Serviciul juridic-contencios, Consiliul Județean Gorj; 

- Blidea Mihaela, Șef serviciu, Serviciul buget, situații financiare și sinteze, Consiliul 

Județean Gorj; 

- Răus Daniel, Arhitect șef, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului, Consiliul Județean Gorj; 

- Dobrotă Carmen-Ileana, consilier, Compartimentul de evidență și plată beneficii de 

asistență socială, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

- Voiculescu Elena, inspector de specialitate, Serviciul finanțe-buget, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

Art. 2. Componența nominală a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, modificată potrivit art. 1, este următoarea: 



1. Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena, Secretarul Județului Gorj – președinte; 

2. Diaconescu Laurențiu-Claudiu, Director general, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj – vicepreședinte; 

3. Zălog Gheorghe-Lucian, Director general adjunct asistență socială copii, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

4. Tonca Ion-Sorin, Director general adjunct asistență socială adulți, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

5. Orzan Eleonora, Director general adjunct economic, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

6. Paloș Aurelia-Nina, Șef serviciu, Serviciul management de caz pentru copilul în 

plasament familial, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – 

membru; 

7. Tipsie Daniel-Constantin, Șef birou, Biroul management de caz pentru copilul aflat în 

servicii de tip rezidențial, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj – membru; 

8. Navlea Doina, Șef serviciu, Serviciul adopții și postadopții, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

9. Roman Marina, Șef serviciu, Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent 

maternal profesionist, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

– membru; 

10. Boian Doina Dorina, Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă a copilului, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

11. Tudose Cristina, Șef serviciu, Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu 

dizabilități, monitorizare servicii sociale, prevenire marginalizare socială, asistență 

persoane vârstnice și evidență și plată beneficii de asistență socială, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

12. Ghegu Maria, Șef serviciu, Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

13. Ganea Mircea, Șef serviciu, Serviciul monitorizare, analiză statistică, indicatori 

asistență socială, incluziune socială, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței 

sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

14. Popescu Camelia-Dorina, Șef birou, Biroul strategii, programe, proiecte în domeniul 

asistenței sociale și relația cu ONG-urile, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj – membru; 

15. Rujenescu Nicolae-Adrian, Șef serviciu, Serviciul resurse umane, salarizare și pentru 

funcția publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – 

membru; 

16. Andrița Liliana, Șef serviciu, Serviciul finanțe-buget, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

17. Afrim Delia, Șef birou, Biroul achiziții publice, tehnic și de patrimoniu, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

18. Stricescu Ion, Șef serviciu, Serviciul administrativ, aprovizionare și de întreținere, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – membru; 

19. _______________________________, _____________________________________ 

- membru; 



20. _______________________________, _____________________________________ 

- membru; 

21. _______________________________, _____________________________________ 

- membru. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/16.02.2018 privind stabilirea 

componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj se modifică în mod corespunzător. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 și 2, Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și Instituției Prefectului – Județul 

Gorj. 

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

Cosmin-Mihai Popescu                                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 

                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ________ 

Adoptată în ședința din ________2018 

Cu un număr de ________ voturi 

Din numărul consilierilor județeni prezenți 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre propun autorității deliberative aprobarea modificării 

componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj, stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/16.02.2018 cu 

modificările și completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, “Componența colegiului director al Direcției generale 

este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului 

București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului 

București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, 

personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice 

de interes județean/local”. 

Prin adresa nr. 18070/10.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

11883/11.09.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj a solicitat 

modificarea componenței Colegiului Director ca urmare a modificării structurii sale 

organizatorice, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 106/24.07.2018, precum și a 

emiterii unor noi acte administrative cu privire la ocuparea unor funcții publice/contractuale de 

conducere din aparatul propriu al instituției în cauză.  

De asemenea, modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este impusă de modificarea, prin HG nr. 417/2018, 

a prevederilor art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale 

de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, în sensul înlocuirii 

celor 3 șefi ai “compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al președintelui consiliului județean […] în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate 

tutelară”, cu 3 șefi ai “altor servicii publice de interes județean”, desemnarea acestora urmând 

a se realiza prin votul secret al consilierilor județeni, din rândul conducătorilor instituțiilor 

publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Gorj.  

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj este instituție publică 

cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, cu scopul de a 

asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a 

serviciilor sociale. Conducerea Direcției se asigură de directorul executiv, cu sprijinul 

Colegiului Director, care are rol consultativ și a cărui componență se stabilește prin hotărâre a 

Consiliului Județean. 

Potrivit prevederilor art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, “Componența colegiului director al Direcției generale 

este stabilită prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local al sectorului municipiului 

București și este constituită din secretarul general al județului/secretarul sectorului municipiului 

București, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncți/generali adjuncți, 

personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai altor servicii publice 

de interes județean/local”. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea componenței Colegiului 

Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, stabilite prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23/16.02.2018 cu modificările și completările 

ulterioare, la solicitarea Directorului general al instituției, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 11883/11.09.2018, motivată prin prisma modificărilor survenite în organizarea acesteia, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 106/24.07.2018, și ale raporturilor de 

serviciu/de muncă ale personalului cu funcții de conducere din cadrul aparatului propriu al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, respectiv:  

- doamna Voiculescu Elena (membru al Colegiului Director) nu mai ocupă funcția 

contractuală de conducere de șef birou la Biroul contabilitate, încetând aplicabilitatea 

prevederilor Dispoziției Directorului general al DGASPC Gorj nr. 4465/29.12.2017 în 

temeiul căreia a ocupat funcția menționată în perioada 01.01.2018-30.06.2018; 

- doamnei Dobrotă Carmen-Ileana (membru al Colegiului Director) i-a încetat raportul 

de serviciu în funcția publică de conducere de șef birou la Biroul de evidență prestații 

sociale, ca urmare a emiterii Dispoziției Directorului general al DGASPC Gorj nr. 

2084/25.07.2018; 

- domnul Tonca Ion-Sorin (membru al Colegiului Director) exercită cu caracter temporar, 

în perioada 11.09.2018-31.12.2018, funcția publică de conducere vacante de director 



general adjunct asistență socială adulți, în temeiul Dispoziției Directorului general al 

DGASPC Gorj nr. 2304/11.09.2018. 

De asemenea, doamna Tudose Cristina, a cărei cooptare ca membru al Colegiului 

Director al DGASPC Gorj este propusă prin prezentul proiect de hotărâre, ocupă, începând cu 

data de 04.09.2018, funcția publică de conducere de șef serviciu la Serviciul management de 

caz pentru persoane adulte cu dizabilități, monitorizare servicii sociale, prevenire marginalizare 

socială, asistență persoane vârstnice și evidență și plată beneficii de asistență socială, în temeiul 

Dispoziției Directorului general al DGASPC Gorj nr. 2289/03.09.2018. 

Modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Gorj este impusă, de asemenea, de modificarea, prin HG nr. 417/2018, a 

prevederilor art. 14 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției generale 

de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin HG nr. 797/2017, în sensul înlocuirii 

celor 3 șefi ai “compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al președintelui consiliului județean […] în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate 

tutelară”, cu 3 șefi ai “altor servicii publice de interes județean”, desemnarea acestora urmând 

a se realiza prin votul secret al consilierilor județeni, din rândul conducătorilor instituțiilor 

publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Gorj.  

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


