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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

 HOT RÂRE
privind reorganizarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa
Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu handicap nr. 1838/SJCRU/21.12.2009 i avizul favorabil al
comisiei înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural;

inând cont de propunerile de modificare a reprezentantului D.S.P. Maramure i asistentului social
asigurat de D.G.A.S.P.C. Maramure ;

Pe baza Avizului nr. 18387/2009 emis de Autoritatea Na ional  pentru Persoane cu Handicap, cu
privire la schimbarea pre edintelui comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i;

Luând în considerare dispozi iile art. 13 din O.G. nr. 14/ 2003 privind înfiin area, organizarea i
func ionarea Autorit ii Na ionale pentru Persoane cu Handicap, cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul art. 91 alin. (5) lit. a) punct 2 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1.  (1) Se reorganizeaz  comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i i va
avea urm toarea componen :

1. Cozma Otilia  – medic specialist   – pre edinte;
2. Szentgyorgyi Sandor  – psiholog    – membru;
3. Roman Iudita Maria   – medic    – membru;
4. Mihaela Nicoar    – asistent social   – membru;
5. jan Florian   – reprezentant O.N.G.   – membru.
           (2) Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul i î i va începe activitatea în

noua componen  cu data de 01.01.2010.
           (3) Cu aceea i dat  înceteaz  calitatea de pre edinte al comisiei a doamnei Popiel Gabriela

precum i a membrilor din comisie Tiut Lumini a i Chereji Antonia.
Art.2.  Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Autoritatea Na ional  pentru Persoane cu Handicap;
- Membrilor comisiei.
Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean

Maramure  din 23 decembrie  2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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