
 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea componenței  

Colegiului Director al  Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

având în vedere raportul secretarului general al Județului Dolj, înregistrat sub 

nr. 22763/05.10.2021, prin care se propune stabilirea componenței Colegiului 

Director al  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, 

Raportul Serviciului Juridic nr. 22990/07.10.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate; 

 în conformitate cu prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean 

Dolj nr. 406/24.09.2021, privind promovarea temporară a domnului Cristian Marian 

Șovăilă pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice specifice de 

conducere de secretar general al unității administrativ – teritoriale – Județul Dolj,  

 în baza prevederilor art. 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de 

asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, modificată prin H.G. nr. 417 

/2018, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b),  art. 182 și art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se stabilește componența  Colegiului Director al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, astfel:  

Președinte: - Cristian Marian Șovăilă – secretar general al județului Dolj 

Membri: - Florin Ionuț Stancu – director general D.G.A.S.P.C. Dolj 

  - Gabriel Aftinescu  – șef serviciu Direcția Economică a C.J. Dolj 

  - Adrian Plugaru – șef serviciu Administrarea și Exploatarea    

Domeniului Public și Privat al Județului Dolj 

 - Adela Cătălina Cimpoeru  – șef serviciu Coordonare  Protecție 

Socială, Secretariat, Administrativ al C.J. Dolj 
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 - Directorii generali adjuncți  ai D.G.A.S.P.C. Dolj 

- Personalul de conducere din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj 

 

  

 Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și  persoanele nominalizate 

la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj și persoanelor nominalizate la art. 1. 

 

Nr._______      Adoptată la data de _______2021 

 

 

PREŞEDINTE,               Contrasemnează 

               Secretar General al Județului, 

 

DORIN COSMIN  VASILE        CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 



Consiliul Județean Dolj 

Nr. 22763/05.10.2021      

                                                                                           

PREȘEDINTE, 

                                                                                 DORIN  COSMIN VASILE 

 

     

    REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre  privind stabilirea componenței   

Colegiului Director al  Direcției Generale de Asistență Socială și  

Protecția Copilului Dolj 

        

Potrivit prevederilor  articolului unic pct. 3 din H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal: ”La anexa nr. 1, articolul 14 va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 - Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin 

hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi 

este constituită din secretarul general al judeţului/secretarul sectorului municipiului 

Bucureşti, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, 

personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii 

publice de interes judeţean/local. Preşedintele colegiului director este secretarul general 

al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care 

preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate 

de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv 

adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului 

executiv/general.” 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliul Judeţean Dolj nr. 406/27.09.2021, se 

numește domnul Cristian Marian Șovăilă pentru a exercita temporar atribuțiile de 

conducere aferente funcției publice specifice de conducere de secretar general al unității 

administrativ teritoriale – Județul Dolj, începând cu data de 27.09.2021, pe perioada stării 

de urgență sau alertă, precum și pe o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, 

calculate de la încetarea stării de alertă sau urgență. 

Astfel, se impune modificarea structurii Colegiului Director al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, respectiv poziția corespunzatoare 

președintelui acestuia, persoanele numite în calitate de membri rămânând cele stabilite 

conform prevederilor H.C.J. Dolj nr. 244/31.10.2018, conform legislației în vigoare citate 

anterior.   

  Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Dolj.  

 

        Secretar General al Județului,  

   CRISTIAN MARIAN SOVĂILĂ 

https://idrept.ro/00189649.htm


 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat             Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală     Director Executiv 

Nr. 22990/07.10.2021          Adriana Cristina Vărgatu 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind stabilirea 

componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj, propus de președintele Consiliului Județean Dolj, în raport cu atribuțiile și 

competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: stabilirea componenței Colegiului Director al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre: 

- art. 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 

de personal, modificată prin H.G. nr. 417/2018; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 

          Avizat, 

      Șef Serviciu          Întocmit, 

    Daiana Stoica             Consilier Juridic  

                                                                                        Cristian Buzata 

                             

                                                               




