
R O M Â N I A                                                       

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii nr. 81/2013 a Consiliului Județean Prahova privind 

înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia 
 

Având în vedere: 

-  Referatul  de  aprobare  nr.  23481/22.10.2019  al  Președintelui  Consiliului 
Județean Prahova, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 81/2013 privind 

înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Prahova a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap și aprobarea 

Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  acestuia,  precum  și  raportul  nr. 

23485/22.10.2019 al Direcției Juridic Contencios și Administrație Publică; 

- Prevederile art. 93 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  republicată,  cu  modificările  și  completările 

ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (5) lit. b) și ale art. 182 alin. (1) și (2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 81/2013 a Consiliului Județean 

Prahova  privind  înființarea  pe  lângă  Direcția  Generală  de  Asistență  Socială  și 

Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, cu 

punctul nr. 11, care va avea următorul cuprins: 

11. Popescu  Cătălina  –  Psiholog,  Coordonator  Centru  Social  Ploiești, 

Fundația Estuar – filiala Ploiești  membru; 

Art.  2.  Direcția  Juridic  Contencios  și  Administrație  Publică  va  comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 

Ploiești, 18 noiembrie 2019  
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

NR. 23481/22.10.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

În activitatea de protecție și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

Consiliul Județean Prahova prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Prahova colaborează și desfășoară activități în parteneriat cu organizațiile 

neguvernamentale, instituții cu activitate în domeniu și cu autoritățile administrației 

publice din județ. 

 În conformitate cu prevederile art. 93 din Legea nr. 448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Consiliul județean Prahova a 

aprobat, prin Hotărârea nr. 81/2013, înființarea pe lângă Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a Comitetului de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap. 

 Fundația Estuar – Centrul Social Ploiești, cu activitate în domeniul sănătății 

mintale, prin adresele înregistrate la Consiliul județean Prahova la nr. 

17598/09.08.2019 și nr. 22846/15.10.2019, ne-a comunicat că dorește să devină 

membru în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.  

 Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 

        

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS 

ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

Nr. 23485/22.10.2019 

 

R A P O R T 

 

 În conformitate cu art. 93 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la nivelul județelor pe lângă 

direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului se înființează Comitetul 

de analiză a persoanelor cu handicap. Înființarea, precum și modul de organizare și 

funcționare au fost aprobate prin Hotărârea nr. 81/2013 a Consiliului Județean 

Prahova. 

 Din acest comitet fac parte reprezentanți ai autorităților administrației publice 

din județ, ai organizațiilor neguvernamentale și ai instituțiilor cu activitate în 

domeniu. 

Fundația Estuar – Centrul Social Ploiești, cu activitate în domeniul sănătății 

mintale, prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Prahova sub nr. 

17598/09.08.2019 și nr. 22846/15.10.2019, ne-a comunicat că dorește să devină 

membru în Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Director executiv 

Tincă Alina Georgiana 

 


