CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap pentru Adulti Arges
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 8888/11.07.2014 al Directiei Administratie Publica –
Comunitati Locale ;
Avand in vedere:
Art. 8 alin 1 din H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
Legea nr. 136/2012 privind aprobarea O.U.G nr. 84/2010 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Adresa nr. 8359/26.06.2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş;
Hotararea C.J.Arges nr. 144/20.12.2005 privind infiintarea Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Adresa nr. 8888/08.07.2014 a Directiei de Sanatate Publica Arges;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 şi K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. (1) Se aprobă actualizarea componentei nominale a Comisiei de
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, astfel:
1. Radu Claudia – medic medicina generală – Preşedinte;
2. Coman Constantina – medic specialist medicina de familie ;
3. Giulescu Stefania Iulia – reprezentant desemnat de O.N.G. care
desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
4. Teodorescu Mirela Andreea – psiholog – D.G.A.S.P.C.Arges;
5. Stoica Mihaela – asistent social.
(2) Activitatea de secretariat a comisiei judeţene este asigurată de un
operator şi de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş.

ART.2. Comisia nominalizata la art.1 va functiona pe o perioada de 3 luni, pana
la desemnarea unui medic specialist, medicina generala sau expertiza medicala a
capacitatii de munca.
ART.3. Membrii comisiei de evaluare, inclusiv presedintele, au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţa echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui
consiliului judetean, pentru un numar maxim de 10 sedinte remunerate pe luna.
ART.4.Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea consiliului judetean nr. 97/18.06.2013.
ART.5. Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului si Direcţia
Administraţie Publică – Comunităţi Locale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri care va intra in vigoare la data obtinerii avizului de la
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
ART.6. Compartimentul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea :
Institutiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş;
Direcţiei Administraţie Publică - Comunităţi Locale;
Persoanelor nominalizate la art.1.
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