HOTĂRÂREA NR. 161
din 26 octombrie 2017
privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte
cu Handicap Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 19688/19.09.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- cererea de demisie din cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Mureş a doamnei Gyarfas Erzsebet, reprezentant al ONG, înregistrată la Consiliul
Judeţean Mureş sub nr.13363/2017,
- adresa nr.20/12.09.2017 a DIZABNET - Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru
Persoane cu Dizabilităţi privind desemnarea ca membru în Comisia de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap Mureş a d-lui Marton-Zolyomi Attila-Csaba, jurist în cadrul
Asociaţiei Hifa România – Ajutor pentru toţi,
- adresa nr.33542/22.08.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mureş,
- avizul nr.11827/ANPD/11.10.2017al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi privind componenţa nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap Mureş,
Luând în considerare prevederile art.85 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. d), alin.(5), lit. a), pct.2, precum şi ale
art.97 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se actualizează Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş şi
va avea următoarea componenţă nominală:
Preşedinte: - dr. Berekmeri Maria, medic specialist în medicina de familie, DGASPC
Mureş;
Membri:

- dr. Deac Gabriella, consilier superior, Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Mureş;
-Marton-Zolyomi
Attila-Csaba,
nonguvernamentale;

reprezentant

al

organizaţiilor
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-

Jakab Gabriela - Lucreţia, psiholog DGASPC Mureş;

-

Suciu Adrian Dorin, asistent social.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, DIZABNET – Reţeaua
Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi şi persoanelor nominalizate la
art.1, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.19.688/19.09.2017
Dosar VI B/6

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare
a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş

În conformitate cu prevederile art.85 alin.(4) şi (5) din Legea nr.448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap este organ de specialitate al consiliului judeţean, cu activitate decizională în
materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap, iar componenţa
nominală a comisie de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliul judeţean, cu
avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
Din componenţa nominală a Comisiei face parte şi un reprezentant desemnat de
organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu
handicap. Întrucât reprezentantul acestor organizaţii – doamna Gyarfas Erzsebet şi-a
înregistrat demisia la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 13363/22.06.2017, am solicitat
Reţelei Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi – DIZABNET să
desemneze o altă persoană care să facă parte din Comisia de evaluare.
Prin adresa nr.20/12.09.2017, DIZABNET – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru
Persoane cu Dizabilităţi l-a desemnat ca membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor
cu Handicap Mureş pe domnul Marton-Zolyomi Attila-Csaba, jurist în cadrul Asociaţiei
Hifa România – Ajutor pentru toţi.
Astfel, au fost efectuate demersurilor în vederea obţinerii avizului Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi privind componenţa nominală a comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aviz emis sub nr._______/________,
pentru următoarea componenţă:
Preşedinte: - dr. Berekmeri Maria, medic specialist în medicina de familie, DGASPC
Mureş;
Membri: - dr. Deac Gabriella, consilier superior, Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Mureş;
-

Marton-Zolyomi
Attila-Csaba,
nonguvernamentale;

reprezentant

-

Jakab Gabriela - Lucreţia, psiholog DGASPC Mureş;

-

Suciu Adrian Dorin, asistent social.

al

organizaţiilor
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Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Judeţean Mureş actualizarea
componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, conform
proiectului de hotărâre anexat.

Ca, care

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma

Întocmit:consilier Carmen Orăşan
Verificat: şef serviciu Delia Belean
Verificat: director executiv Genica Nemeş
2ex.

2/2

