
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rii componen ei

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul de
specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  prin care se solicit
modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure  precum i
avizul favorabil la comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;
            inând cont de prevederile Legii 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i cele ale Ordonan ei Guvernului nr. 14/2003
privind înfiin area, organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Handicap, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

Luând în considerare Hot rârea de Guvern nr. 430/ 2008 privind aprobarea metodologiei de
func ionare i organizare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ;

În temeiul art. 91, alin.(5), litera a) i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure , adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
prin înlocuirea reprezentantului din partea Funda iei « Kelsen » Baia Mare, doamna Andreca Rodica cu Florian

jan – reprezentant al A.S.O.C. Baia Mare.
Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 18 februarie 2009.
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