ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în ședință extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.2887 din 17 februarie 2021 al președintelui;
- raportul de specialitate nr.2888 din 17 februarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică;
- adresa nr.13695 din 16 februarie 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Giurgiu;
- adresa nr.115 din 16 februarie 2021 a Centrului de Îngrijire și Asistență ”Romantic Club”;
- adresa nr.669 din 08 februarie 2021 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Giurgiu;
- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială;
- avizul nr.5131/DPPD/MV/23 februarie 2021 al Autorității Naționale pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, înregistrat la Consiliul Județean Giurgiu sub nr.2915
din data de 1 martie 2021;
- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197
alin.(1), (3)-(5), art.199 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.85 alin.(3)-(8) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, după cum urmează:
Președinte: doamna Nedelcu Mariana Nicoleta - medic primar în specialitatea medicină de
familie, salariat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu;
Membri:
- doamna Olteanu Marilena, medic specialist medicină de familie, membru
desemnat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Giurgiu;
- doamna Pîrlog Ionela – asistent social, salariat al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ;
- doamna Bodeanu Nicoleta Adina - psiholog, salariat al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu;
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- doamna Filip Mihaela membru desemnat de Asociația Căminul de bătrâni
”Romantic Club”.
Art.2. Începând cu data prezentei Hotărârea nr.119 din 30 septembrie 2019 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Giurgiu pentru ducere la îndeplinire.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Giurgiu,03 martie 2021
Nr.59

Adoptată cu 28 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 ”abțineri” din totalul de 30 consilieri prezenți.
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