
        PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău  

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 4734/17.03.2020; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub  

nr. 4735/17.03.2020; 
- adresa nr. 2708/22.01.2020 a Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub 
nr. 2011/04.02.202020; 

- avizul nr. 4645/16.03.2020 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii 

şi Adopţii;  
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 71/2011 privind 

reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
Buzău şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 165/2019 pentru 
aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Buzău - forma actualizată II; 
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  

nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a 
persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap; 

- prevederile art. 8, alin. (1) şi (2) din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 85, alin. (1) – (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 182 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se revocă din calitatea de membru al Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Buzău doamna Draga Daniela - asistent social, 

propus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 



     (2) Se desemnează în calitate de membru al Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Buzău doamna Cambeşteanu Denisa-Mihaela, 

propus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău. 

  Art. 2. În baza art. 1, componenţa nominală actualizată a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău este: 

Preşedinte: - Dr. Coleaşă Valentin    - medic primar expertiză medicală a  
capacităţii demuncă;  

 

Membri: - Dr. Mihăilă Mădălina - medic primar medicină de familie, 
medic specialist medicina muncii, 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Buzău;  

 
 - Cambeşteanu 

Denisa-Mihaela 

  - asistent social, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău; 

 
 - Vlade Ana-Maria   - psiholog, Direcţia Generală de           

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău;  

 
 - Alixăndrică Ştefania - reprezentant al organizaţiilor            

neguvernamentale. 

 
 Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 165/2019 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău - forma actualizată II se 

abrogă. 
 

 Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău şi persoanelor interesate, precum şi publicarea 
pe site-l Consiliului Judeţean Buzău.  

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

   

                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

Nr. 61 

BUZĂU, 19 MARTIE 2020 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   PREŞEDINTE 

 

 NR. 4734/17.03.2020 
 
 

REFERAT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei 
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Buzău 

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în scopul exercitării atribuţiilor 
deliberativului judeţean cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău, precum şi cu privire la 
modificarea componenţei nominale a respectivei comisii, în baza normelor speciale 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Având în vedere încetarea raportului de muncă şi trcerea în corpul 

funcţionarilor publici a membrului – asistent social al comisiei, propus de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, aceeaşi instituţie publică 

de interes judeţean a propus înlocuirea acestuia cu un alt asistent social – angajat 

al instituţiei,  care îndeplineşte condiţiile pentru nominalizarea în componenţa 
comisiei, ca membru-asistent social. 

În consecinţă, a fost iniţiată procedura administrativă prealabilă pentru 
solicitarea şi obţinerea avizului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Autoritatea 

Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii cu privire la 
proiectul de act administrativ de autoritate pentru modificarea componenţei 

nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău.   
 Prin emiterea, comunicarea şi conţinutul avizului nr. 4645/16.03.2020 al 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii este îndeplinită şi condiţia care permite 

includerea pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a deliberativului judeţean a  
proiectului de hotărâre pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău – forma actualizată. 

 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 
 
 



        CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

               PUBLICĂ LOCALĂ 
          NR. 4735/17.03.2020 
 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea componenţei 
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Buzău 

 Sediul materiei privind încadrarea în grad de handicap, entităţile competente, 

structura şi constituirea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se 

regăseşte în dispoziţiile de la art. 85, alin. (1) – (8) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, astfel: 

,,  Art. 85 (1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 

pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap. 

    (2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de 
comisia pentru protecţia copilului. 

    (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. 
    (4) 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. 

    (5) Componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de 
consiliul judeţean, după caz, local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
    (6) Preşedintele comisiei de evaluare, fără a fi funcţionar public, face parte din 

structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti. 

    (7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul la o 
indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui 

consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. Plata 
indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene, respectiv locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti. 



        (8) Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de 
evaluare complexă.” 

    Constituirea şi componenţa nominală, precum şi modificarea componenţei 
nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt 

reglementate la art. 8, alin. (1) şi (2) din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin 

HG nr. 430/16.04.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel: 

„Art. 8 (1) 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. 

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

Componenţa nominală actuală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap Buzău este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 

nr. 165/2019 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap Buzău - forma actualizată II. 

Cu adresa nr. 2708/22.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 

2011/04.02.2020, s-a solicitat revocarea din calitatea de membru - asistent social 
al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău a doamnei Draga 

Daniela. 
 În acelaşi timp, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău a formulat o nouă propunere nominală pentru înlocuirea respectivului 
membru al comisiei, dintre asistenţii sociali care îndeplinesc condiţiile pentru 

desemnarea în funcţia de membru al comisiei, respectiv doamna Cambeşteanu 

Denisa-Mihaela, angajat al instituţiei. 
A fost solicitat avizul conform al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - 

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 
cu adresa nr. 3316/24.02.2020. 

Avizul nr. ... al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Autoritatea Naţională 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a fost comunicat sub 

nr. .... 
În considerarea regulii juridice potrivit căreia modificarea actului 

administrativ de autoritate de către autoritatea care l-a adoptat se face prin 
adoptarea unui act de acelaşi nivel, cu condiţia respectării aceleiaşi metodologii de 

tehnică legislativă, inclusiv relativ la procedura administrativă prealabilă de avizare 
din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, iar modificările produc efecte 
juridice numai pentru viitor,  susţinem proiectul de hotărâre în forma prezentată 

de iniţiator. 

   
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 

 

  


