
 
          

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind actualizarea componenței Comitetului de analiză  

a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data 28.01.2021, 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 1026 din 

19.01.2021, privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap Botoşani, 

având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală nr. 1027 din 

19.01.2021, 

- Avizul Comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 

privat al județului, servicii publice și agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități 

social-culturale, sportive, tineret și de agreement, 

- Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în conformitate cu prevederile art. 93 din Legea privind protecţia şi promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, și art. 1 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoșani, aprobat prin anexa  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 111 din 30.08.2018, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1  Se desemnează doamna Breșug Cristina în calitate de reprezentant al Consiliului Județean 

Botoșani în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani. 

Art. 2 Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 111 din 30.08.2018 se modifică în mod 

corespunzător. 

Art. 3 Persoana nominalizată la art. 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

      PREŞEDINTE,  CONTRASEMNEAZĂ: 

          Doina – Elena Federovici SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. 29 din 28.01.2021 

 


