
 
 
                              
 
 
                                     
                     
                                                                       -                                                         
                 cu privire la: eliberare si  numire presedinte al 
                                        Comisiei de Expertiza Medicala a  
                                       Persoanelor cu Handicap pentru Adulti 
                                      
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.2272 din 31.03.2004 cu privire la aprobare 

proiect de hotarâre; 
- raportul nr.2271/31.03.2004 al Directiei Resurse Umane, Informare si 

Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt; 
- avizul nr.2502/06.04.2004 al comisiei pentru munca, protectie 

sociala, activitati sportive si agrement; 
- avizul nr.2521/07.04.2004 al comisiei pentru  administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr.2501/06.04.2004 al comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.14/2003 – privind înfiintarea, 
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Personale cu 
Handicap; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.15/27.03.2003 cu 
privire la înfiintare Comisie de Expertiza Medicala a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulti; 

- prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Olt nr.3 din 19.02.2004 cu 
privire  la aprobare organigrama, numar de personal si stat de functii 
pentru personalul din cadrul Directiei Judetene de  Asistenta Sociala Olt; 

- adresa doamnei Sima Florina înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub 
nr.1556 din 15.03.2004; 



- rezultatele concursului organizat de Directia Judeteana de Asistenta 
Sociala Olt consemnate în procesul – verbal nr.2257 din 23.03.2004; 

- prevederile Dispozitiei Directorului executiv al Directiei Judetene de 
Asistenta Sociala Olt nr.31 din 31.03.2004 referitoare la numire în functie 
publica de executie; 

               În temeiul   art. 109 alin.(1)  din Legea administratiei publice locale  
nr.215/2001, 

CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
                 Art.1. Se  aproba eliberarea doamnei Sima Florina din functia 
de presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulti, începând cu data de 16.03.2004. 
  Art.2. Se aproba numirea domnului Pene Alexandru  în 
functia de presedinte al Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulti, începând cu data de 01.04.2004. 
  Art.3. Prevederile art.nr.1, alin.(1), litera „a” din Hotarârea 
Consiliului Judetean Olt nr.15 din 27.03.2003 cu privire la înfiintare Comisie 
de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti se modifica 
în mod corespunzator. 
                 Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice, Compartimentului managementul resurselor 
umane din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Olt, Directiei 
Judetene de Asistenta Sociala Olt, persoanelor  nominalizate în prezenta 
hotarâre în vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt. 
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