
ROMÂNIA                                   
JUDEŢUL GORJ                                                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 
prin promovarea temporară a unui funcționar public 

 
Consiliul Județean Gorj 

 Având în vedere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 
- Raportul de avizare al Comisiei de sănătate și asistență socială 
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a)  și alin. 2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 

(r2), cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;  
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 45/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj privind comasarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Gorj şi a Direcţiei Judeţene pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului Gorj; 

-   Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 152/2017 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum 
și a capacităților de furnizare a serviciilor sociale; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/25.08.2017 privind modificarea raportului de serviciu al 
directorului general al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată 
(r1), cu modificările şi completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general, 
gradul II  la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a 
domnului/doamnei ____________, până la ocuparea funcției prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni într-un an 
calendaristic.  
 (2) Exercitarea efectivă cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II  
la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj de către persoana nominalizată la alin. (1) se va face 
după obținerea avizului Agenției Naționale a  Funcționarilor Publici. 
 Art. 2. Drepturile salariale de care beneficiază domnul/doamna _________________pe perioada  exercitării 
temporare a funcției publice prevăzute la art.1 se stabilesc, în condițiile legii, prin dispoziție a Președintelui Consiliului 
Județean Gorj. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica domnului/doamnei __________________, Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj și Agenției Naționale a  Funcționarilor Publici. 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
            COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA ZAMFIRESCU 
Nr._____ 
Adoptată în şedinţa din _______________2017 
Cu un număr de __________voturi  
Din totalul numărului de consilieri  



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de 

director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea 
temporară a unui funcționar public 

 
 

În exercitarea competențelor prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
județean  numeşte,  sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice de interes judeţean.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este instituţie publică cu 
personalitate juridică, înfiinţată in subordinea Consiliului Judeţean Gorj, ce realizează la nivelul judeţului 
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/25.08.2017 a fost aprobată modificarea raportului 
de serviciu al domnului Cotrună Dumitru, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj, prin mutarea definitivă a acestuia pe funcția publică de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței 
sociale și relația cu ONG-urile din aparatul propriu al aceleiași instituții publice, începând cu data de 
29.09.2017. 

Întrucât de la această dată funcția publică de conducere devine vacantă, până la ocuparea prin 
concurs organizat în condițiile legii, este necesară nominalizarea unui funcționar public în vederea 
exercitării temporare a acesteia, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999, 
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, potrivit acestor dispoziții legale, măsura exercitării temporare a unei funcţii publice de 
conducere vacante se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o 
perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. 

Măsura astfel dispusă se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care 
îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi 
care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 

Condițiile necesare pentru ocuparea funcției publice de director general al Direcției generale de 
asistență socială și protecția copilului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și 
protecția copilului - Anexa nr. 1, astfel: 

1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile: 
a) psihologie; 
b) sociologie; 
c) asistenţă socială; 
d) ştiinţe umaniste; 
e) ştiinţe administrative; 
f) ştiinţe juridice; 
g) ştiinţe economice; 
h) medicină. 

2. Pe lângă condiţiile prevăzute la punctul 1, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 
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exercitării funcţiei publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum 
un an;  

3. Postul de director executiv poate fi ocupat și de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului universitar de lungă durată sau ai studiilor universitare de licență în alte domenii decât 
cele prevăzute la punctul 1,  cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul 
dintre domeniile prevăzute la  punctul 1, precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia 
publică; 

4. La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere 
de director se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în 
temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare. 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de director 
general este reglementată prin dispozițiile art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), 
cu modificările și completările ulterioare, fiind de minimum 3 ani. 

Față de cele expuse, propunem  autorității deliberative, potrivit competenței stabilite de Legea nr. 
215/2001 (r1), cu modificările și completările ulterioare, aprobarea exercitării cu caracter temporar a 
funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară, a unui funcționar public cere îndeplinește condiţiile 
de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune 
disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul  dispozițiilor art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. c) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările 
ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre, în forma prezentată. 

 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
  

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere 

vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin 
promovarea temporară a unui funcționar public 

 
 

 Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea exercitării cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară a unui funcționar public. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este instituţie publică cu 
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, ce realizează la nivelul judeţului 
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 Temeiul legal este asigurat de: 

- Prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean  numeşte,  
sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean;  

- Prevederile art. 104 alin. (3) lit. c) din legea mai sus menționată, care reglementează atribuțiile 
președintelui consiliului județean, în sensul că acesta propune consiliului judeţean numirea, 
sancţionarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, 
în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

- Prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, la care se precizează: 
  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar 
vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile 
de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o 
sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 
 (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana 
care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an 
calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 148/25.08.2017 a fost aprobată modificarea 
raportului de serviciu al domnului Cotrună Dumitru, director general la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, prin mutarea definitivă a acestuia pe funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului strategii, programe, proiecte în domeniul 
asistenței sociale și relația cu ONG-urile din aparatul propriu al aceleiași instituții publice, începând cu 
data de 29.09.2017. 

Întrucât de la această dată funcția publică de conducere devine vacantă, până la ocuparea prin 
concurs organizat în condițiile legii, este necesară nominalizarea unui funcționar public în vederea 
exercitării temporare a acesteia, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999, 
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, potrivit acestor dispoziții legale, măsura exercitării temporare a unei funcţii publice de 
conducere vacante se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o 
perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. 

Măsura astfel dispusă se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care 
îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice 
şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 
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Condițiile necesare pentru ocuparea funcției publice de director general al Direcției generale de 

asistență socială și protecția copilului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și 
protecția copilului - Anexa nr. 1, astfel: 

1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile: 
a) psihologie; 
b) sociologie; 
c) asistenţă socială; 
d) ştiinţe umaniste; 
e) ştiinţe administrative; 
f) ştiinţe juridice; 
g) ştiinţe economice; 
h) medicină. 

2. Pe lângă condiţiile prevăzute la punctul 1, candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de 
minimum un an;  

3. Postul de director executiv poate fi ocupat și de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului universitar de lungă durată sau ai studiilor universitare de licență în alte domenii decât 
cele prevăzute la punctul 1,  cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în 
unul dintre domeniile prevăzute la  punctul 1, precum şi programe de formare şi perfecţionare în 
administraţia publică; 

4. La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de 
conducere de director se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de 
muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare. 

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de director 
general este reglementată prin dispozițiile art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), 
cu modificările și completările ulterioare, fiind de minimum 3 ani. 

Față de cele expuse, propunem  autorității deliberative, potrivit competenței stabilite de Legea nr. 
215/2001 republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, aprobarea exercitării cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere vacante de director general la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin promovarea temporară, a unui funcționar public care îndeplinește 
condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are 
o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi. 
 Având în vedere cele prezentate, considerăm  că sunt îndeplinite condiţiile legale şi propunem 
adoptarea Proiectului de hotărâre, în forma prezentată.                                                               
                                                                                                            
                                                                                                  

Direcţia tehnico-economică, 
dezvoltare regională și relații externe 

Director executiv, 

Direcţia juridică 
și dezvoltarea capacității administrative 

Director executiv, 
                             Stricescu Daniela Marcău Costel 

                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Serviciul resurse umane, 

                                                     managementul funcţiei publice, IT,  
                                                                       Şef serviciu,                 
                                                                    Slivilescu Lidia   
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