
 
                       Proiect 

          Nr. 24 din 21.01.2021 

 

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 _________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,  Avizat pentru legalitate: 

          Doina – Elena Federovici SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din __________2021 



 
 Nr. 1026 din 19.01.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

 În conformitate cu art. 93 alin. (1) din Legea privind protecţia şi promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, la nivelul judeţelor au fost înfiinţate pe lângă direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, comitete de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap.  

Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap este un organism fără personalitate 

juridică, cu rol consultativ, care funcţionează pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani. 

Conform 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, comitetul are următoarea componenţă: 

a) directorul executiv adjunct (în domeniul social) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoşani – preşedinte; 

b) un reprezentant al Agenției Județene pentru plăți și Inspecție Socială – membru; 

c) un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani – membru; 

d) un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani – membru; 

e) un reprezentant al Casei Județene de Pensii Botoșani – membru; 

f) un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani – membru; 

g) un reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Botoşani – membru; 

h) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România – Filiala Botoşani – membru; 

i) un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Botoşani – membru; 

j) un reprezentant al Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani – membru; 

k) un reprezentant al Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Botoşani – membru. 

Comitetul are următoarele atribuţii: 

a) iniţiază propuneri cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia 

persoanelor cu handicap, promovate de Autoritatea Naţională a Persoanelor cu dizabilități sau de alte 

autorităţi competente; 

b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora, la nivelul județului; 

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

d) îndeplineşte orice atribuţii stabilite prin acte normative. 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani. 

Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop 

 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 



 
    Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală     

    Nr. 1027 din 19.01.2021 

 

   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

În conformitate cu art. 93 alin. (1) din Legea privind protecţia şi promovarea  drepturilor 

persoanelor cu handicap nr.448/2006, republicată, la nivelul judeţelor au fost înfiinţate pe lângă direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, comitete de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap.  

Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap este un organism fără personalitate 

juridică, cu rol consultativ, care funcţionează pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani. 

 

Conform 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, comitetul are următoarea componenţă: 

• directorul executiv adjunct (în domeniul social) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Botoşani – preşedinte; 

• un reprezentant al Agenției Județene pentru plăți și Inspecție Socială – membru; 

• un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani – membru; 

• un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani – membru; 

• un reprezentant al Casei Județene de Pensii Botoșani – membru; 

• un reprezentant al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani – membru; 

• un reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Botoşani – membru; 

• un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România – Filiala Botoşani – membru; 

• un reprezentant al Inspectoratului Şcolar Botoşani – membru; 

• un reprezentant al Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani – membru; 

• un reprezentant al Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Botoşani – membru. 

 

Comitetul are următoarele atribuţii: 

a) iniţiază propuneri cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecţia 

persoanelor cu handicap, promovate de Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Dizabilități sau de alte 

autorităţi competente; 

b) analizează problematica protecţiei persoanelor cu handicap şi propune măsuri privind 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora, la nivelul județului; 

c) sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

d) îndeplineşte orice atribuţii stabilite prin acte normative. 

 

Secretariatul Comitetului se asigură de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Botoşani, prin dispoziţia directorului executiv şi se va îngriji de buna organizare şi desfăşurare 

a activităţilor Comitetului prin : 

a) transmiterea spre informare tuturor membrilor a agendei de lucru, precum şi a proceselor 

verbale ale reuniunii precedente, cu cel puţin trei zile înainte de reuniune; 



b) pregătirea documentelor; 

c) elaborarea rapoartelor necesare şi colectarea de date şi informaţii cu privire la monitorizarea 

progreselor realizate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap, în județul 

Botoșani; 

d) asigurarea de informări permanente ale membrilor Comitetului în legătură cu problematica 

persoanelor cu handicap pe plan național, european şi internaţional. 

 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoşani. 

 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru includerea pe 

ordinea de zi a şedinţei a prezentului proiect de hotărâre, în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Amalia Marian 

 

 

 

 

 

 


