
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                                                                      
HOTĂRÂRE 

    cu privire la  stabilire  indemnizaţie de şedinţă pentru preşedintele şi 
membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi 
 
Având în vedere: 
            - Expunerea de motive nr.9363/16.10.2012  cu privire la aprobarea 
proiectului de hotărâre nr. 9364/16.10.2012; 
            - Adresa nr. 69970 din 10.10.2012  a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Olt, înaintată Consiliului Judeţean Olt şi 
înregistrată sub nr.9216 din 11.10.2012; 
            - Raportul nr.9365/16.10.2012 al Direcţiei Buget- Finanţe, Direcţiei 
Adminstraţie Publică Locală şi al Serviciului Juridic- Contencios; 
            - Raportul nr.9676/23.10.2012 al Comisiei pentru cultură, învăţământ 
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte; 
            - Raportul nr.9682/23.10.2012 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
              - Raportul nr.9684/23.10.2012 al Comisiei pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement; 
          - Raportul nr.9686/23.10.2012 al Comisiei pentru studii economico- 
sociale, buget- finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului ; 
           - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 87 din 22.09.2005 cu 
privire la înfiinţare Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 
Adulţi şi aprobare Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr. 27 din 27.03.2008   şi Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.108 din 12.08.2010.                                                                    
           - Prevederile art. 85 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



          - Prevederile Legii nr.136/2012 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006  privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
          - Prevederile art.9 alin. (2) din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată 
prin Hotărârea de Guvern nr.430/2008. 
 
 În temeiul art. 97 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1.  (1) Membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi , inclusiv preşedintele, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, 
echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului Judeţean  Olt.    

(2) Numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţie 
potrivit alin. (1) este de patru şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară pe 
lună.                                                                                             
       Art. 2. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetul Consiliului Judeţean Olt. 
        Art. 3. La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean cu privire la stabilire cuantum 
lunar al indemnizaţiei pentru membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulţi nr.156/2010 şi orice alte prevederi contrare. 
       Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Buget 
- Finanţe, Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 
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