
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul
favorabil al comisiei pentru asisten  social i protec ia copilului;
 Pe baza propunerilor Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;

inând  seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecc ia i  promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i ale Metodologiei de organizare
i func ionare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobat  prin H.G. nr. 430/2008;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f)  i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a adminstra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începând cu data de 30 noiembrie 2010 înceteaz  calitatea de membru în Comisia de Evaluare
a Persoanelor Adulte cu Handicap  a domnului Szentgyorgyi andor psiholog.

Art.2. Se nume te ca membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap doamna
psiholog Claudia Br garu.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului  - jude ului Maramure ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;
- Compartimentului de preg tire a  edin elor i rela ii cu consilierii;
- Persoanelor  numite.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 22 noiembrie 2010. Au fost prezen i 35 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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