
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

       privind înlocuirea  unui  membru   în  Comisia  de Evaluare  a Persoanelor 
cu Handicap  pentru  Adulţi  Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

        - Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 14229 

din 09.08.2011 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.6961 din 11.08.2011;

        - Adresa Direcţiei Generale  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia  Copilului  nr. 

7321 din 19.04.2011 înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.3314 din 

21.04.2011;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr.__din ____2011;

-  Raportul  Direcţiei  juridice  administraţie  publică  locală,   din  cadrul 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată  cu nr. ____din____2011.

           - Raportul  de avizare  al  Comisia   de  administraţie  publică, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor  şi libertăţilor  cetăţeneşti.

         -  Raportul  de avizare  al  Comisia   de  învăţământ, sănătate, familie protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de  agrement  şi turism; 

         În  conformitate  cu art. 85 alin. 4  din Legea  nr. 448/2006  -privind  protecţia 

şi promovarea   drepturilor  persoanelor  cu handicap   modificată şi  completată;



          

        În baza prevederilor   art. 1 din Hotărârea  Guvernului   nr. 430/2008, pentru 

aprobarea Metodologiei privind organizarea şi functionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap.

        În temeiul  prevederilor  art. 91 alin. 1 lit d, alin. 5, lit.a pc. 2 şi art. 97 din Legea 

nr. 215/2001- a administraţiei publice locale- republicată;

                                                      

HOTĂRĂŞTE

     Art. 1  Se  înlocuieşte  doamna  psiholog Alina  Apetrei- Minea  membru în 

Comisia de Evaluare  a Persoanelor  cu Handicap  pentru  Adulţi  Ilfov cu  doamna 

psiholog Eliza   Nicolaescu.

    Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 106/2005 privind  înfiinţarea 

Comisiei  de Evaluare  a Persoanelor  cu Handicap pentru Adulţi Ilfov, se modifică 

corespunzător.

    Art. 3  Direcţiile de specialitate  din cadrul  Consiliului Judeţean Ilfov şi Direcţia 

Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  va  aduce   la  îndeplinire   a 

prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,

Cristache  Rădulescu

                                                               
 Avizează  

SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. _______
Din _______________ 2011



                                           

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. _____ din ___________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

       Conform  prevederilor  art. 1 din Hotărârea   Guvernului nr. 430/2008   pentru 

aprobarea    metodologiei   privind  organizarea  şi   funcţionarea   comisiei    de 

evaluare  a persoanelor  adulte   cu handicap: 

     Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare 

comisia de evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din 

Legea  nr.  448/2006 privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu 

handicap,  republicată,  ca  organ  de  specialitate,  fără  personalitate  juridică,  al  

consiliului  judeţean,  respectiv  al  consiliului  local  din  cadrul  fiecărui  sector  al  

municipiului Bucureşti.

        Având  în vedere  faptul  că,   Comisia  de  Evaluare  a  Persoanelor   Adulte cu 

Handicap   funcţionează  în  sediul   Direcţiei   Generale   de Asistenţă   Socială   şi 

Protecţia    Copilului  prin  adresa  Direcţiei   Generale   de  Asistenţă   Socială   şi 

Protecţia   Copilului  nr. 7321 din  19.04.2011  înregistrată la  Consiliul Judeţean 

Ilfov  cu nr. 3314/21.04.2011 se  solicită  numirea  altui membru  pentru a face  parte 

din cadrul  comisiei  ca urmare a   încetării   contractului   de  colaborare    a doamnei 

Alina   Apetrei  -Minea     din data de   18.04.2011.  

         Pentru  buna  funcţionare  a acestei comisii Consiliul  Judeţean Ilfov  prin 

Direcţia   Generală   de  Asistenţă   Socială   şi  Protecţia    Copilului  nr. 

12729/15.07.2011  a  solicitat  Direcţiei   de   Sănătate   Publică  a  Judeţului   Ilfov 

nominalizarea  unui  psiholog   pentru a face parte  din Comisia  de  evaluare   pentru 

persoane  adulte  cu  handicap  Ilfov.  

         



    

 

    Astfel  prin  adresa nr. 14229 din 09.08.2011 a Direcţiei  Generale  de Asistenţă 

Socială   şi  Protecţia    Copilului   înregistrată  la   Consiliul  Judeţean Ilfov  cu nr. 

6961/11.08.2011  se   aduce   la   cunoştinţă    Consiliului   Judeţean  Ilfov   că 

psihologul  nominalizat  de   Direcţia de  Sănătate  Publică a Judeţului  Ilfov  este 

doamna    Eliza  Nicolaescu.

        Având în vedere  aceste prevederi legale s-a  iniţiat  proiectul  de hotarăre   pe 

care îl  supunem dezbatere  şi   aprobare în şedinţa  Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE                                                  VICEPREŞEDINTE
       



                                                        

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr _____ din _____ 2011

                                                       RAPORT

      În  conformitate  cu prevederile   art. 85 din  Legea  nr. 448/2006  privind 

protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, 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

       Conform  prevederilor  art. 1 din Hotărârea   Guvernului nr. 430/2008   pentru 

aprobarea   metodologiei  privind  organizarea  şi  funcţionarea comisiei   de evaluare 

a persoanelor  adulte   cu handicap,,  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu  

handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, se organizează şi 

funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi  

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ca organ de 

 



specialitate,  fără  personalitate  juridică,  al  consiliului  judeţean,  respectiv  al  

consiliului local din cadrul fiecărui sector al municipiului Bucureşti.

       Având  în vedere  faptul  că,   Comisia  de  evaluare  a  persoanelor   adulte cu 

handicap   funcţionează  în  sediul   Direcţiei   Generale   de  Asistenţă   Socială   şi 

Protecţia    Copilului  prin  adresa  Direcţiei   Generale   de  Asistenţă   Socială   şi 

Protecţia   Copilului  nr. 7321 din  19.04.2011  înregistrată la  Consiliul Judeţean 

Ilfov  cu nr. 3314/21.04.2011 se  solicită  numirea  altui membru  pentru a face  parte 

din cadrul  comisiei  ca urmare a   încetării   contractului   de  colaborare    a doamnei 

Alina   Apetrei  -Minea     din data de   18.04.2011.  

       Pentru  buna  funcţionare  a acestei comisii Consiliul  Judeţean Ilfov  prin 

Direcţia   Generală   de  Asistenţă   Socială   şi  Protecţia    Copilului  nr. 

12729/15.07.2011  s-a  solicitat Direcţiei  de  Sănătate  Publică a Judeţului  Ilfov 

nominalizarea  unui  psiholog   pentru a face parte  din Comisia  de  evaluare   pentru 

persoane  adulte  cu  handicap  Ilfov.   Astfel  prin  adresa nr. 14229 din 09.08.2011 a 

Direcţiei  Generale  de Asistenţă  Socială  şi Protecţia   Copilului  înregistrată la 

Consiliul Judeţean Ilfov  cu nr. 6961/11.08.2011 se  aduce  la  cunoştinţă   Consiliului 

Judeţean Ilfov  că    psihologul  nominalizat  de   Direcţia de  Sănătate  Publică a 

Judeţului  Ilfov  este doamna    Eliza  Nicolaescu.

      Faţă  de cele relatate, prevederile legale în materie s-a întocmit  proiectul de 

hotărâre alăturat pe care îl supunem  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean 

Ilfov.

    DIRECŢIA  JURIDICĂ  ŞI 
  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

        Director executiv, 

          Irina Suliman                                    SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
                                                                    AVIZARE LEGALITATE ACTE

                                                                   Şef serviciu,
                                                                                          Adela Ralea

                                                                                                                                     
                                                                                                                                   Întocmit/tehnored. Grigore  Elena
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