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RECTIFICARE 

La Hotărârea Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în 
structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin 
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni, nr.131, adoptată în Ședința Ordinară din data de 
30.09.2020, se fac următoarele rectificări: 
1. La titlul hotărârii, 
în loc de: ”Hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, 
a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de 
recuperare și reabilitare Suseni” 
se va citi: ”Hotărâre privind aprobarea înființării, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, 
a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, în cadrul Complexului de îngrijire și 
asistență Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni”; 
2. La art.1, 
în loc de: ”Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, 
cu o capacitate de 40 de locuri, fără personalitate juridică, situat în comuna Runcu, sat Suseni, județul Gorj, prin 
reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni” 
 se va citi: ”Se aprobă înființarea, în subordinea Consiliului Județean Gorj, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni, 
în cadrul Complexului de îngrijire și asistență Suseni, cu o capacitate de 40 de locuri, fără personalitate juridică, situat 
în comuna Runcu, sat Suseni, județul Gorj, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni”. 
 
MOTIVARE: 
Rectificările survenite la titlul și la art.1 ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj privind aprobarea înființării, în subordinea 
Consiliului Județean Gorj, în structura DGASPC Gorj, a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 
dizabilități Suseni, prin reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare Suseni, nr.131, adoptată în Ședința 
Ordinară din data de 30.09.2020, în formele enunțate mai sus, sunt determinate de erori materiale intervenite la 
tehnoredactarea hotărârii fiind omisă menționarea complexului de servicii în cadrul căruia centrul funcționează. 
 
Având în vedere regimul de publicare a actelor emise de autoritățile administrației publice locale, reglementat de 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, rectificările enunțate mai sus s-au efectuat 
prin adaptarea corespunzătoare a dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Prezentele rectificări se vor consemna în procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Gorj din data de 
23.12.2021 și va fi supusă unei proceduri de comunicare și publicare identice cu cea a hotărârii ale cărei rectificări s-
au efectuat. 
 
 
 

        PREȘEDINTE,                                                                             SECRETAR GENERAL, 
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