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                                             ROMANIA 
                                       JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.4 

                    din 31 ianuarie 2023 
 

privind: stabilirea  componentei Comitetului pentru accelerarea procesului de 

dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului 

Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia 

    Consiliul Judetean Braila intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie 2023 ; 
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 

raportul  intocmit de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
inregistrat sub nr.3239/19.01.2023 si Raportul Directiei Administratie Publica-Contencios 
nr.1541/20.01.2023;  

Vazand avizul  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, 
integrare si relatii internationale; 

Avand in vedere prevederile art.15 din Legea 7/2023 privind privind susţinerea 
procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri 
de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, coroborate cu prevederile HGR nr.1543/2022 privind 
aprobarea Strategiei nationale privind prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu 
dizabilitati si accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030; 

In temeiul prevederilor art.182, art. 196 alin (1) litera “a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 
57/2019 privind  Codul administrativ; 

HOTARASTE: 
 

Art.1 - Se aproba stabilirea componentei Comitetului pentru accelerarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului Braila, dupa cum 
urmeaza : 

1. Dumitrel Priceputu, secretarul general al judetului Braila - presedinte;  

2. Simona Daniela Cimpoae, director general DGASPC Braila – vicepresedinte; 

3. Gabriela Molnar – reprezentant Insitutia Prefectului – judetul Braila – membru; 

4. Adriana Picui -reprezentant Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila – 

membru; 

5. Corina Florentina Ciupala, inspector scolar general adjunct, reprezentant Inspectoratul 

Scolar Judetean Braila – membru 

6. Marilena Vasii, reprezentant Directia de Sanatate Publica Braila - membru; 

7. Alin Badiu, reprezentant Directia Judeteana de Sport Braila - membru;  

8. Sofita Danciu, reprezentant Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila 

– membru; 

9. Nicoleta Oancea, director executiv Directia de Asistenta Sociala Braila, membru; 

10. Cristina Gheorghe - reprezentant DGASPC Braila – membru. 

  



Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului pentru 
accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul 
judetului Braila, in forma prevazuta in anexa I, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3   Prin grija Directiei administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi 
comunicata persoanelor interesate. 

 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

 

PRESEDINTE,                                                               CONTRASEMNEAZA 
                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                             DUMITREL PRICEPUTU 
 


