
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

HOTĂRÂRE 

privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Dolj pentru perioada în care președintele acesteia nu este prezent 
 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 34408/18.10.2022 întocmit de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, raportul de specialitate al Serviciului 

Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ nr. 27287/20.10.2022, raportul 

Serviciului Juridic nr. 27545/21.10.2022 precum și avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 85, alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

art. 8, alin. 1 din Metodologia din 16 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/2008, modificată; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1)  lit. d), alin. (5) lit. b),  art. 182 și art. 196, alin. 

(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 - Reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Dolj, membru în Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, va asigura conducerea Comisiei pentru perioada în care 

președintele acesteia nu este prezent. 

 

Art. 2 - Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri încetează de drept.  
 

Art. 3 - (1) Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

     (2) Un exemplar din prezenta hotărâre se va comunica membrilor Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj. 

 

Nr. ________                               Adoptată la data de ___________2022 

 

     PREȘEDINTE,                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                SECRETAR GENERAL  

DORIN-COSMIN VASILE                            AL JUDEȚULUI 

 

         CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
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Nr. 34408/18.10.2022 

 

 

 

                          PREȘEDINTE, 

                            DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului Hotărâre privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care 

președintele acesteia nu este prezent 
 

 

 

Potrivit prevederilor art. 85, alin. 4 și alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, “Comisia de evaluare este organ de 

specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor 

adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă: a) preşedinte - un 

medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, 

medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de 

management în domeniul sociomedical; b) un medic de specialitate expertiză 

medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină 

generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a 

municipiului Bucureşti; c) un reprezentant desemnat de organizaţiile 

neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu 

handicap; d) un psiholog; e) un asistent social”. “Componenţa nominală a 

comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene sau, 

după caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Autorității 

Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități”. 

 

Art. 8, alin. 1 din Metodologia din 16 aprilie 2008 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin 

H.G. nr. 430/2008, modificată, prevede “Constituirea şi componenţa nominală a 

comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin 
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hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu respectarea 

prevederilor art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare”. 

 

Componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj a fost 

stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 225/15.12.2020.   

 

Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt 

reglementate atât de art. 87, alin. 1, din Legea nr. 448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cât și de art. 2 din Metodologia privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/2008, modificată. 

 

Având în vedere atât domeniul complex de activitate al Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj cât și necesitatea asigurării continuității 

activității pentru perioada în care președintele nu este prezent,  

 

Propunem desemnarea, prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj, a 

reprezentantului Direcției de Sănătate Publică Dolj, membru în Comisia de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, care să asigure conducerea 

comisiei pentru perioada în care președintele acesteia nu este prezent.  

 

Cu deosebită considerație, 

Director General, 

Florin Stancu 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat 

Serviciul Coordonare Protecție Socială Secretariat Administrativ  

Nr.27287/20.10.2022 
 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

al proiectului de hotărâre privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care președintele 

acesteia nu este prezent 

 

 

 

Componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj a 

fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 225/15.12.2020. 

Potrivit prevederilor art.85 alin.4 și alin.5 din Legea nr.448/2006 - 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Comisia de evaluare este organ de 

specialitate al consiliului județean, după caz, al consiliului local al sectorului 

municipiului București, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor 

adulte în grad și tip de handicap și are următoarea componență: 

a) președinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de 

muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, 

absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical; 

b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină 

de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcția de sănătate publică 

județeană, respectiv a municipiului București; 

c) un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale care desfășoară 

activități în beneficiul persoanelor cu handicap; 

d)  un psiholog; 

e)  un asistent social. 

Art. 8, alin.1 din Metodologia din 16 aprilie 2008 privind organizarea și  

funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin 

H.G. nr.430/2008, modificată, prevede ,,constituirea și componența nominală a 

comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv prin 

hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București, cu respectarea 

prevederilor art.85 alin. (4) din Legea 448/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale celorlalte prevederi legale în vigoare”. 

Atribuțiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt 

reglementate atât de art.87, alin.1 din Legea nr.448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cât și de art.2 din Metodologia privind 



organizarea și  funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

aprobată prin H.G. nr.430/2008, modificată. 

Având în vedere domeniul complex de activitate al Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj și necesitatea asigurării continuității 

activității pentru perioada în care președintele nu este prezent, se propune 

desemnarea reprezentantului Direcției de Sănătate Publică Dolj, membru în 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj, să asigure 

conducerea comisiei pentru perioada în care președintele acesteia nu este prezent. 

    Anexăm proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

ADRIANA-CRISTINA VĂRGATU 

 

 

 

 

        Șef serviciu              Întocmit 

 

Adela-Cătălina Cimpoeru   Adriana Milu-Militaru  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.27545/21.10.2022                          

         

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care președintele acesteia nu 

este prezent 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

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

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care președintele acesteia nu este prezent, propus 

de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: asigurarea conducerii Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj pentru perioada în care președintele acesteia nu este 

prezent. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

-art.85 alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

-art.8 alin.(1) din Metodologia din 16 aprilie 2008 privind organizarea și funcționarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr.430/2008, 

modificată; 

- art. 173 alin. (1) lit. d), alin.(5) lit. b), art. 182 și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

                   

                  

                        Avizat, 

    Sef Serviciu Juridic,                                          Întocmit,       

Stoica Daiana                                         Consilier juridic  

                                                                                 Mioara-Veronica Manea 

 




