
 

 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 

 

privind constituirea Comisiei de Evaluare 

 a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj 

 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 29299/19.11.2020 al  Serviciului 

Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ, raportul Serviciului 

Juridic nr. 29347/19.11.2020, avizul comisiilor de specialitate și avizul Autorității 

Naționale Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

nr.________ 

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

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit.f), art.182 alin.(1) și  art.196 alin.(1) lit.a) din 

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

modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

  

 

 Art.1 -  Se constituie  Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Dolj,  în următoarea componență: 

- Nicolae Elena Emanuela – președinte – medic primar în specialitatea 

medicină de familie – angajat al DGASPC Dolj / Burtea Diana Nicoleta  – locțiitor 

al președintelui –  medic primar în specialitatea medicină de familie – angajat al 

DGASPC Dolj;      

- Danilescu Claudia Monica – membru - medic de specialitate medicină                                                                      

generală desemnat de Direcția 

de Sănătate Publică Dolj; 

- Bălănescu Cristina – membru – reprezentant organizații neguvernamentale    

care desfășoară activități în beneficiul 

persoanelor cu handicap; 

 

 

 

 
 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  



 

 

-  Tudor Carmen Luminița   –   membru  – psiholog; 

-  Cernușcă Marius-Cristian  –  membru  – asistent social. 

 

Art. 2 –La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr.217/30.09.2014 își incetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – (1) Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

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

nominalizați la art.1 și Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Dolj. 

 

 

 

Nr.______                                                        Adoptată la data de _____2020 

 

 

 

        PREȘEDINTE                                                      Contrasemnează, 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL   

                                                                                        JUDEȚULUI 

                                                                                                                                                                                                                       

       DORIN COSMIN VASILE                                       ANDA  NICOLAE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

ADMINISTRAȚIE LOCALĂ SECRETARIAT 

SERVICIUL COORDONARE PROTECȚIE SOCIALĂ, 

SECRETARIAT,ADMINISTRATIV 

NR. 29299/19.11.2020 

                

 

 

 

                                                                                            PREȘEDINTE, 

             

                                                                                   DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND  

CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR 

ADULTE CU HANDICAP DOLJ 

 

 

 

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj desfășoară 

activitate decizională în domeniul încadrarii persoanelor adulte în grad de 

handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu 

respectarea legislației în domeniu. 

Potrivit art.85 alin.4 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 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. 

 



 

 

 

 

 

Prin adresa  înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 25083/30.09.2020 

doamna dr.Bărbulescu Pușa – medic primar și-a înaintat demisia din calitatea de 

membru în cadrul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dolj. 

Cu  adresa înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 26492/16.10.2020 

doamna Popa Claudia Narghita și-a dat demisia din funcția de președinte al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Dolj. 

Prin adresele nr. 25833/2020, nr. 25143/2020, nr. 10006/2020, nr. 

2613/2019, nr. 2609/2019, Consiliul Județean Dolj a solicitat instituțiilor abilitate 

să desemneze câte un reprezentant care să făca parte din comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap . 

Astfel prin : 

- adresa nr.38653/09.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

25942/12.10.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Dolj o propune pe doamna Nicolae Elena Emanuela pentru funcția de președinte al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;  

- adresa nr.15489/06.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

25551/06.10.2020, Direcția de Sănătate Publică Dolj o propune pe dna dr. 

Danilescu Claudia Monica, ca membru – medic - medicină generală în cadrul 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- adresa nr. 10453/03/03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj, 

Fundația World Vision România – Biroul zonal Dolj o propune pe dna Bălănescu 

Cristina, ca membru în cadrul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, fiind persoana care desfășoară activități în beneficiul persoanelor cu 

handicap; 

- adresa nr.20/11.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr.8249/23.04.2019, Colegiul Psihologilor din Romania – Filiala Teritorială Dolj 

propune pe dna psiholog Tudor Carmen Luminita, ca membru în cadrul Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- adresa nr.439/12.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

3068/13.02.2019, Colegiul Național al Asistenților Sociali îl propune pe dl 

Cernușcă Marius Cristian, ca membru în cadrul Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 

 Având în vedere aspectele mai sus menționate, propunem aprobarea 

proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Dolj, în forma prezentată. 

 

  

                SEF SERVICIU                                                    ÎNTOCMIT 

 

   CIMPOERU ADELA CĂTĂLINA                  MILU MILITARU ADRIANA       



 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.29347/19.11.2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare A 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj 

 

 

 

 

 

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, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre 

privind constituirea Comisiei de Evaluare A Persoanelor Adulte cu Handicap 

Dolj propus de președintele Consiliului Județean Dolj a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: constituirea Comisiei de Evaluare A 

Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, 

instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

-art.85 alin.4 și art.5 din Legea nr.448/2006, republicată privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- art.173 alin.(1) lit.f), art. 182 alin. (1) și alin.(4) coroborat cu art.196 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

. 

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

a compartimentului: nu este cazul. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că 

proiectul de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor 

specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele 



specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în 

cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de 

hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

 

 
AVIZAT,                                                                                                  ÎNTOCMIT, 

        ȘEF SERVICIU                 CONSILIER JURIDIC, 

 

       DAIANA STOICA                                                                             Manea Mioara-Veronica 

 

 
 

                                            

                                                                    

                                 

 


