
ROMÂNIA                                                                                                                                      PROIECT 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                              Secretar general al județului, 

                                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj  

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

             -  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

       -  Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

-  Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Prevederile art. 85 alin. (3)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 8 alin. (1)-(2) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 72/29.10.2010 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Gorj, cu modificările și completările ulterioare; 

- Solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 10721/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

12257/2020;  

- Acordul domnului Manciu Cătălin-Ionuț, medic medicină generală la Direcția de Sănătate Publică Gorj, cu 

privire la nominalizarea in cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 12258/2020; 

             - Avizul nr. 23897/DPPD/MV/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopți; 

             - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 89/27.06.2014 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, 

În temeiul 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj se modifică, în sensul 

înlocuirii domnului Boeriu Marius-Constantin, membru, medic primar medicină de familie cu domnul Manciu Cătălin-

Ionuț, medic medicină generală. 

Art. 2. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj va avea următoarea componență nominală: 

Președinte: Cărășel-Cojocariu Mihai - medic medicină generală; 

Membri: Manciu Cătălin-Ionuț - medic medicină generală; 

         Oproiu Mihaela-Lelia - psiholog; 

         Benegui Iliuță-Florin - asistent social; 

         Isac Florentina - reprezentant O.N.G. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 

precum şi de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj. 

Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

89/27.06.2014.  

             Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija compartimentului de specialitate, persoanelor nominalizate la 

art. 1 și 2, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Gorj, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

                

                    PREŞEDINTE,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

        COSMIN-MIHAI POPESCU                                                    SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                         CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

Nr.___ 

Adoptată în şedinţa din ________ 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilierilor prezenți 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Gorj  

 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se organizează și funcționează, în conformitate cu  

prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1), cu 

modificările și completările ulterioare, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului județean , 

desfășurând activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislației în domeniu, rolul,  atribuțiile și componența acesteia 

fiind reglementate de prevederile art. 85 alin. (3) - (5) din actul normativ mai sus precizat, astfel: 

Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare. alin. (3)   

    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. alin. (4)   
 Componenţa nominală a comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene sau, 

după caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi”.  alin. (5) 

În ceea ce privește constituirea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap la art. 8 alin (1)-(2) din 

Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, se precizează: 

   Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv prin 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. alin. (1)   
     Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. 
(1). alin. (2) 

Având în vedere dispozițiile legale precizate mai sus, precum și propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Gorj 

nr. 10721/2020, înregistrată la Consiliului Judeţean Gorj sub nr. 12257/2020, ce vizează înlocuirea domnului Boeriu 

Marius-Constantin, medic primar medicină de familie, din calitatea de membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Gorj, cu domnul Manciu Cătălin-Ionuț, medic medicină generală, prin adresa nr. 12513/2020, 

Consiliul Județean Gorj a solicitat Ministerului Muncii și Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, avizul pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Gorj.  

În acest sens, au fost transmise documentele care atestă îndeplinirea de către domnul Manciu Cătălin-Ionuț, medic 

medicină generală, precum și de către ceilalți membri ai comisiei a condițiilor prevăzute la art. 85 alin. (4), (6) și (8) din  

Legea nr. 448/2006. 

În aceste condiții, în exercitarea competenței prevăzute la art. 85. alin (5), Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

- Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a comunicat Avizul nr. 

23897/DPPD/MV/2020, pentru următoarea componență a comisiei: 

- Președinte: Dr. Cărășel-Cojocariu Mihai - medic primar medicină generală; 

- Membri: Dr. Manciu Cătălin-Ionuț - medic medicină generală; 

               Oproiu Mihaela-Lelia - psiholog; 

               Benegui Iliuță-Florin - asistent social; 

               Isac Florentina - reprezentant O.N.G. 

           Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Judeţean Gorj adoptarea Proiectului de hotărâre privind modificarea 

componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, în forma prezentată.  

 

 INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

act:114622%2044099540


ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a  

Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj  

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea componenţei Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, în sensul înlocuirii domnului Boeriu Marius-Constantin, membru, medic primar medicină 

de familie, cu domnul Manciu Cătălin-Ionuț, medic medicină generală în cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre este asigurat de: 

- Prevederile art. 85 alin. (3)-(5) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (r1), cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 

alin. (3) ,,Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare.    

alin. (4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu activitate decizională în materia 

încadrării persoanelor adulte în grad și tip de handicap și are următoare componență: 

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”.   
    alin. (5) Componenţa nominală a comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene 
sau, după caz, locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi”.   

În ceea ce privește constituirea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap la art. 8 alin (1)-(2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, se precizează: 

   Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv 

prin 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. alin. (1)   

     Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1). alin. 
(2) 

Având în vedere dispozițiile legale precizate mai sus, precum și propunerea Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 

10721/2020, înregistrată la Consiliului Judeţean Gorj sub nr. 12257/2020, ce vizează înlocuirea domnului Boeriu Marius-

Constantin, medic primar medicină de familie, din calitatea de membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Gorj, cu domnul Manciu Cătălin-Ionuț, medic medicină generală, prin adresa nr. 12513/2020, Consiliul Județean Gorj a solicitat 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale - Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, 

avizul pentru modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj.  

În acest sens, au fost transmise documentele care atestă îndeplinirea de către domnul Manciu Cătălin-Ionuț, medic 

medicină generală, precum și de către ceilalți membri ai comisiei a condițiilor prevăzute la art. 85 alin. (4), (6) și (8) din  Legea 

nr. 448/2006. 

În aceste condiții, în exercitarea competenței prevăzute la art. 85. alin (5), Ministerul Muncii și Protecției Sociale - 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a comunicat Avizul nr. 

23897/DPPD/MV/2020, pentru următoarea componență a comisiei: 

- Președinte: Dr. Cărășel-Cojocariu Mihai - medic primar medicină generală; 

- Membri: Dr. Manciu Cătălin-Ionuț - medic medicină generală; 

               Oproiu Mihaela-Lelia - psiholog; 

               Benegui Iliuță-Florin - asistent social; 

               Isac Florentina - reprezentant O.N.G. 

           Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea Proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii 

administrative și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Serviciul resurse umane, managementul 

funcției publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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