
  
                

 

HOTĂRÂRE 
                                                                       -PROIECT- 

 
cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței nominale a  

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt 
 
    Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare nr.10448/18.09.2019 la proiectul de hotărâre nr.10449/18.09.2019; 
- Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.62177/27.08.2019, 

nr.64554/04.09.2019 și nr.65194/06.09.2019 înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9482/27.08.2019, nr.9851/04.09.2019 și nr.9924/06.09.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.87/22.09.2005 cu privire la înființare Comisie de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți; aprobare Regulament de Organizare şi 
Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013 cu privire la aprobare 
componenţă Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Olt; aprobare 
Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulți Olt; 

- Avizul Autorităţii Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr._________________________ 
înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr._________________________; 

- Diploma de Doctor-Medic nr.384577, eliberată de Facultatea de Medicină – Institutul de Medicină 
din Timișoara; 

- Certificatul de căsătorie Seria C.6 nr.264866, eliberat la data de 30.07.1979; 
- Certificatul de medic specialist Seria S1 nr.035011, eliberat de Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.36433 din 16.03.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 04.03.2019; 
- Diploma de Doctor-Medic Seria C nr.171, eliberată de Facultatea de Medicină – Universitatea din 

Craiova; 
- Certificatul de căsătorie Seria C.7 nr.586903, eliberat la data de 24.08.1986; 
- Certificatul de medic primar Seria P1 nr.016579 din data de 29.09.2017, eliberat de Ministerul 

Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.23656 din 12.01.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 11.01.2019; 
- Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” Filiala Olt 

nr.571/18.09.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
sub nr.68291/18.09.2019; 

- Statutul Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” Filiala Olt, atestat de 
avocat Obrocea Ana Mihaela sub nr.47/24.10.2017; 

- Diploma de licență Seria S nr.0035502, eliberată de Universitatea din București; 
- Atestat de Liberă Practică nr.258/22.02.2013, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; 
- Diploma de licență Seria Y nr.0034978, eliberată de Universitatea din București; 
- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social nr.2874/27.08.2010, eliberat de Colegiul 

Național al Asistenților Sociali; 
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- prevederile art.2 alin.(2), art.8 alin.(1), art.33 alin.(1), art.85 alin.(3)-(8) și art.87 alin.(1)-(3) și (6) 
din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.8 alin.(1) și (2), art.9, art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind 
organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în 
anexa la Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și alin.5 lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2019   
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Doamna Graţiela BROBOANĂ, membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Olt, se înlocuiește cu doamna Liana Kovacs - medic specialist, medicină generală, propusă 
de către Direcţia de Sănătate Publică Județeană Olt. 

 Art.2. Ca urmare a celor prezentate la art.1, componența nominală actualizată a Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, este următoarea: 

Camelia COSTACHE  medic primar                                                             Preşedinte 
                                     medicina generală  
Liana KOVACS            medic specialist medicină generală propus              Membru 
                                     de Direcţia de Sănătate Publică Județeană Olt                                       
Dorina BICA                 reprezentant al organizaţiilor                                     Membru 
                                     neguvernamentale care desfăşoară  
                                     activităţi în beneficiul persoanei cu  
                                     handicap,desemnată de Organizaţia „ Trebuie ”  
Valeriu IANCU              psiholog                                                                     Membru  
Maria BUBULINCĂ       asistent social                                                            Membru 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției  Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Resurse 
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și persoanelor nominalizate în 
prezenta hotărâre, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului–Județul Olt. 

 
 
 

         INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

                Marius OPRESCU 
                              
                                                     
 
 

                                                                                     AVIZAT, 
                                                                                      Secretar al Județului 

                                                                                                          Marinela Elena-ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 

nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt 
 
 

Proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 
nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt a fost întocmit în 
conformitate cu următorul temei legal: 

- prevederile art.2 alin.(2), art.8 alin.(1), art.33 alin.(1), art.85 alin.(3)-(8) și art.87 alin.(1)-(3) 
și (6) din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.8 alin.(1) și (2), art.9, art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind 
organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
înscrisă în anexa la Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.927/2016. 

 
I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EVALUARE 

A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  
 

 Prin Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt reglementate drepturile şi 
obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a 
acestora.  

 Potrivit prevederilor art.2 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de 
dispoziţiile legii beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state 
sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.    

 Conform prevederilor art.8 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi celelalte autorităţi publice centrale şi 
locale au obligaţia să asigure, potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap.  

   Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi 
finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.  

 Conform prevederilor art.85 alin.(3) – (8) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 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.  

 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;   
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   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 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.   
     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.   

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.   

Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare 
complexă.  

Potrivit prevederilor art.87 alin.(1)-(3) și (6) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de evaluare are următoarele atribuţii principale:  
   a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, 
după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza 
raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;   
   b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;  
   d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
   e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;   
   f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile 
de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;   
   g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde.   
    Comisia de evaluare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  

Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei de evaluare se reglementează 
prin hotărâre a Guvernului. 

 Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.  

 Prin Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016,  
a fost aprobată Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din hotărâre. 

 Potrivit prevederilor art.1 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 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.  

   Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor 
adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu 
respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentei metodologii.  

Conform prevederilor art.8 alin.(1) și (2) din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 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. 

Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile 
prevăzute la alin.(1).   
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Potrivit prevederilor art.9 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, ședinţele comisiei de evaluare se 
desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.  

Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi 
ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.   

La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul 
preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.   

Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul, potrivit art.85 alin.(7) din 
Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 
locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.   

Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca 
urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (4).   

 Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în 
care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, 
acesta va fi înlocuit.   

Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul 
majorităţii membrilor.  

 Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, ședinţele 
comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia. 

Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, 
respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le 
revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor 
legale.  

 
II. COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI DE EVALUARE A  

                            PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP OLT 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.87/22.09.2005 a fost înființată Comisia de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Olt. 
Ulterior, cu Avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

nr.16.789/7450/23.07.2013, înaintat Consiliului Județean Olt și înregistrat sub 
nr.7450/23.07.2013 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013 
componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, după cum urmează: 

Camelia COSTACHE      medic primar                                                             Preşedinte 
                                         medicina generală  
Graţiela BROBOANĂ     medic primar medicină generală propus                    Membru 
                                         de Direcţia de Sănătate Publică 
                                         Județeană Olt  
Dorina BICA                    reprezentant al organizaţiilor                                      Membru 
                                         neguvernamentale care desfăşoară  
                                         activităţi în beneficiul persoanei cu  
                                         handicap,desemnată de Organizaţia „ Trebuie ”  
Valeriu IANCU                 psiholog                                                                      Membru  
Maria BUBULINCĂ         asistent social                                                              Membru 
 

III.  PROPUNERE DE ÎNLOCUIRE A UNUI MEMBRU AL COMISIEI DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP OLT 

 
Prin adresa nr.62177/27.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9482/27.08.2019, 

se aduce la cunoștință că, începând cu data de 01.09.2019, doamna dr. Broboană Grațiela, 
membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, propusă din partea 
Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt, se pensionează. 

La adresa mai sus menționată a fost anexată informarea doamnei dr. Broboană Grațiela, 
înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub 
nr.61259/22.08.2019, prin care aceasta informează direcția că, începând cu data de 01.09.2019, 
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nu va mai participa la ședințele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 
deoarece se pensionează. 

Prin adresa nr.64554/04.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9851/04.09.2019, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înaintează adresa Direcției de 
Sănătate Publică Județeană Olt nr.7869/04.09.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.64478/04.09.2019 prin care este nominalizată doamna dr. 
Meleru Viorica-Florentina, medic specialist – medicină generală pentru a face parte din 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, în calitate de membru. 

Ulterior, prin adresa nr.65194/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9924/06.09.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înaintează 
adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.8175/06.09.2019, înregistrată la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.65165/06.09.2019, prin care aduce la 
cunoștință că, din motive medicale, doamna dr. Meleru Viorica-Florentina nu poate participa la 
ședințele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, drept pentru care este  
nominalizată doamna dr. Kovacs Liana – medic specialist – medicină generală ca membru în 
comisie.  

Totodată, Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt a înaintat următoarele documente: 
- Diploma de Doctor-Medic nr.384577, eliberată de Facultatea de Medicină – Institutul    de 

Medicină din Timișoara; 
- Certificatul de căsătorie Seria C.6 nr.264866, eliberat la data de 30.07.1979; 
- Certificatul de medic specialist Seria S1 nr.035011, eliberat de Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.36433 din 16.03.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 04.03.2019. 
 În vederea actualizării Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt și 

respectării prevederilor art.85 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
președintele și membrii comisiei au depus următoarele documente:  

- Diploma de Doctor-Medic Seria C nr.171, eliberată de Facultatea de Medicină – 
Universitatea din Craiova; 

- Certificatul de căsătorie Seria C.7 nr.586903, eliberat la data de 24.08.1986; 
- Certificatul de medic primar Seria P1 nr.016579 din data de 29.09.2017, eliberat de 

Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.23656 din 12.01.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 11.01.2019; 
- Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt 

nr.571/18.09.2019, înaintată și înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt sun nr.68291/18.09.2019; 

- Statutul Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt, 
atestat de avocat Obrocea Ana Mihaela sub nr.47/24.10.2017; 

- Diploma de licență Seria S nr.0035502, eliberată de Universitatea din București; 
- Atestat de Liberă Practică nr.258/22.02.2013, eliberat de Colegiul Psihologilor din 

România; 
- Diploma de licență Seria Y nr.0034978, eliberată de Universitatea din București; 
- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social nr.2874/27.08.2010, eliberat de Colegiul 

Național al Asistenților Sociali. 
 
Având în vedere cele menționate în adresele Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, se impune înlocuirea doamnei dr. Broboană Grațiela cu doamna dr. 
Kovacs Liana. 

 
Având în vedere: 

 
- Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.62177/27.08.2019, 

nr.64554/04.09.2019 și nr.65194/06.09.2019 înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9482/27.08.2019, nr.9851/04.09.2019 și nr.9924/06.09.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.87/22.09.2005 cu privire la înființare Comisie de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți; aprobare Regulament de Organizare şi 
Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013 cu privire la aprobare 
componenţă Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Olt; aprobare 
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Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi Olt; 

- Diploma de Doctor-Medic nr.384577, eliberată de Facultatea de Medicină – Institutul    de 
Medicină din Timișoara; 

- Certificatul de căsătorie Seria C.6 nr.264866, eliberat la data de 30.07.1979; 
- Certificatul de medic specialist Seria S1 nr.035011, eliberat de Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.36433 din 16.03.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 04.03.2019; 
- Diploma de Doctor-Medic Seria C nr.171, eliberată de Facultatea de Medicină – Universitatea 

din Craiova; 
- Certificatul de căsătorie Seria C.7 nr.586903, eliberat la data de 24.08.1986; 
- Certificatul de medic primar Seria P1 nr.016579 din data de 29.09.2017, eliberat de Ministerul 

Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.23656 din 12.01.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 11.01.2019; 
- Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt 

nr.571/18.09.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt sub nr.68291/18.09.2019; 

- Statutul Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” - Filiala Olt, atestat de 
avocat Obrocea Ana Mihaela sub nr.47/24.10.2017; 

- Diploma de licență Seria S nr.0035502, eliberată de Universitatea din București; 
- Atestat de Liberă Practică nr.258/22.02.2013, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; 
- Diploma de licență Seria Y nr.0034978, eliberată de Universitatea din București; 
- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social nr.2874/27.08.2010, eliberat de Colegiul 

Național al Asistenților Sociali; 
- prevederile art.2 alin.(2), art.8 alin.(1), art.33 alin.(1), art.85 alin.(3)-(8) și art.87 alin.(1)-(3) și (6) 

din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.8 alin.(1) și (2), art.9, art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind 
organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în 
anexa la Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:  
➢ înlocuirea doamnei Grațiela BROBOANĂ, membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Olt, cu doamna Liana Kovacs - medic specialist, medicină generală, propusă de către 
Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt. 

➢ actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Olt, după cum urmează: 

Camelia COSTACHE   medic primar                                                             Președinte 
                                      medicina generală  
Liana Kovacs               medic specialist medicină generală propus              Membru 
                                      de Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt                                       
Dorina BICA                 reprezentant al organizațiilor                                     Membru 
                                      neguvernamentale care desfășoară  
                                      activități în beneficiul persoanei cu  
                                      handicap, desemnată de Organizația „ Trebuie ”  
Valeriu IANCU              psiholog                                                                      Membru  
Maria BUBULINCĂ       asistent social                                                            Membru 

 
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane ș i                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.10454/18.09.20198036/16.07.2019 

 
                 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre cu privire la înlocuirea unui membru și actualizarea componenței 

nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt 
 

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EVALUARE 

A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  

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

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt reglementate drepturile şi 
obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrării şi incluziunii sociale a 
acestora.  

 Potrivit prevederilor art.2 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de 
dispoziţiile legii beneficiază copiii şi adulţii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state 
sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.    

 Conform prevederilor art.8 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi celelalte autorităţi publice centrale şi 
locale au obligaţia să asigure, potrivit prezentei legi, condiţiile necesare pentru integrarea şi 
incluziunea socială a persoanelor cu handicap.  

   Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a organiza, administra şi 
finanţa servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condiţiile legii.  

 Conform prevederilor art.85 alin.(3) – (8) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 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.  

 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 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.   

     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.   

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.   

Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare 
complexă.  
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Potrivit prevederilor art.87 alin.(1)-(3) și (6) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de evaluare are următoarele atribuţii principale:  
   a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, 
după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza 
raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;   
   b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;  
   d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 
care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 
   e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;   
   f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile 
de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;   
   g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde.   
    Comisia de evaluare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  

Organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei de evaluare se reglementează 
prin hotărâre a Guvernului. 

 Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.  

 Prin Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016,  
a fost aprobată Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din hotărâre. 

 Potrivit prevederilor art.1 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 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.  

   Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor 
adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu 
respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentei metodologii.  

Conform prevederilor art.8 alin.(1) și (2) din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 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. 

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

Potrivit prevederilor art.9 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, ședinţele comisiei de evaluare se 
desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.  

Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi 
ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.   

La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul 
preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.   

Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul, potrivit art.85 alin.(7) din 
Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 
locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.   

Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca 
urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (4).   

 Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în 
care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, 
acesta va fi înlocuit.   

Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul 
majorităţii membrilor.  
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 Potrivit prevederilor art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, ședinţele 
comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia. 

Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, 
respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le 
revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor 
legale.  

 
II. COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI DE EVALUARE A  

                            PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP OLT 
 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.87/22.09.2005 a fost înființată Comisia de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Olt. 
Ulterior, cu Avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

nr.16.789/7450/23.07.2013, înaintat Consiliului Județean Olt și înregistrat sub 
nr.7450/23.07.2013 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013 
componența Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, după cum urmează: 

Camelia COSTACHE      medic primar                                                             Preşedinte 
                                         medicina generală  
Graţiela BROBOANĂ     medic primar medicină generală propus                    Membru 
                                         de Direcţia de Sănătate Publică 
                                         Județeană Olt  
Dorina BICA                    reprezentant al organizaţiilor                                      Membru 
                                         neguvernamentale care desfăşoară  
                                         activităţi în beneficiul persoanei cu  
                                         handicap,desemnată de Organizaţia „ Trebuie ”  
Valeriu IANCU                 psiholog                                                                      Membru  
Maria BUBULINCĂ         asistent social                                                              Membru 
 

III.  PROPUNERE DE ÎNLOCUIRE A UNUI MEMBRU AL COMISIEI DE EVALUARE A 
PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP OLT 

 
Prin adresa nr.62177/27.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9482/27.08.2019, 

se aduce la cunoștință că, începând cu data de 01.09.2019, doamna dr. Broboană Grațiela, 
membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, propusă din partea 
Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt, se pensionează. 

La adresa mai sus menționată a fost anexată informarea doamnei dr. Broboană Grațiela, 
înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub 
nr.61259/22.08.2019, prin care aceasta informează direcția că, începând cu data de 01.09.2019, 
nu va mai participa la ședințele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, 
deoarece se pensionează. 

Prin adresa nr.64554/04.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9851/04.09.2019, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înaintează adresa Direcției de 
Sănătate Publică Județeană Olt nr.7869/04.09.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.64478/04.09.2019 prin care este nominalizată doamna dr. 
Meleru Viorica-Florentina, medic specialist – medicină generală pentru a face parte din 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, în calitate de membru. 

Ulterior, prin adresa nr.65194/06.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9924/06.09.2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt înaintează 
adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Olt nr.8175/06.09.2019, înregistrată la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sub nr.65165/06.09.2019, prin care aduce la 
cunoștință că, din motive medicale, doamna dr. Meleru Viorica-Florentina nu poate participa la 
ședințele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt, drept pentru care este  
nominalizată doamna dr. Kovacs Liana – medic specialist – medicină generală ca membru în 
comisie.  

Totodată, Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt a înaintat următoarele documente: 
- Diploma de Doctor-Medic nr.384577, eliberată de Facultatea de Medicină – Institutul    de 

Medicină din Timișoara; 
- Certificatul de căsătorie Seria C.6 nr.264866, eliberat la data de 30.07.1979; 
- Certificatul de medic specialist Seria S1 nr.035011, eliberat de Ministerul Sănătății; 



4 

 

- Certificatul de membru nr.36433 din 16.03.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 04.03.2019. 
 În vederea actualizării Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Olt și 

respectării prevederilor art.85 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
președintele și membrii comisiei au depus următoarele documente:  

- Diploma de Doctor-Medic Seria C nr.171, eliberată de Facultatea de Medicină – 
Universitatea din Craiova; 

- Certificatul de căsătorie Seria C.7 nr.586903, eliberat la data de 24.08.1986; 
- Certificatul de medic primar Seria P1 nr.016579 din data de 29.09.2017, eliberat de 

Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.23656 din 12.01.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 11.01.2019; 
- Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie ” Filiala Olt 

nr.571/18.09.2019, înaintată și înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt sun nr.68291/18.09.2019; 

- Statutul Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” Filiala Olt, atestat 
de avocat Obrocea Ana Mihaela sub nr.47/24.10.2017; 

- Diploma de licență Seria S nr.0035502, eliberată de Universitatea din București; 
- Atestat de Liberă Practică nr.258/22.02.2013, eliberat de Colegiul Psihologilor din 

România; 
- Diploma de licență Seria Y nr.0034978, eliberată de Universitatea din București; 
- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social nr.2874/27.08.2010, eliberat de Colegiul 

Național al Asistenților Sociali. 
 
Având în vedere cele menționate în adresele Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, se impune înlocuirea doamnei dr. Broboană Grațiela cu doamna dr. 
Kovacs Liana. 

 
Având în vedere: 

 
- Adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.62177/27.08.2019, 

nr.64554/04.09.2019 și nr.65194/06.09.2019 înregistrate la Consiliul Județean Olt sub 
nr.9482/27.08.2019, nr.9851/04.09.2019 și nr.9924/06.09.2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.87/22.09.2005 cu privire la înființare Comisie de 
Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți; aprobare Regulament de Organizare şi 
Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.109/29.07.2013 cu privire la aprobare 
componenţă Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Olt; aprobare 
Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi Olt; 

- Diploma de Doctor-Medic nr.384577, eliberată de Facultatea de Medicină – Institutul de 
Medicină din Timișoara; 

- Certificatul de căsătorie Seria C.6 nr.264866, eliberat la data de 30.07.1979; 
- Certificatul de medic specialist Seria S1 nr.035011, eliberat de Ministerul Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.36433 din 16.03.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 04.03.2019; 
- Diploma de Doctor-Medic Seria C nr.171, eliberată de Facultatea de Medicină – Universitatea 

din Craiova; 
- Certificatul de căsătorie Seria C.7 nr.586903, eliberat la data de 24.08.1986; 
- Certificatul de medic primar Seria P1 nr.016579 din data de 29.09.2017, eliberat de Ministerul 

Sănătății; 
- Certificatul de membru nr.23656 din 12.01.2018, eliberat de Colegiul Medicilor Olt; 
- Avizul Anual privind exercitarea profesiei de medic din data de 11.01.2019; 
- Adresa Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” Filiala Olt 

nr.571/18.09.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt sub nr.68291/18.09.2019; 

- Statutul Organizației pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” Filiala Olt, atestat de 
avocat Obrocea Ana Mihaela sub nr.47/24.10.2017; 

- Diploma de licență Seria S nr.0035502, eliberată de Universitatea din București; 
- Atestat de Liberă Practică nr.258/22.02.2013, eliberat de Colegiul Psihologilor din România; 
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- Diploma de licență Seria Y nr.0034978, eliberată de Universitatea din București; 
- Avizul de exercitare a profesiei de asistent social nr.2874/27.08.2010, eliberat de Colegiul 

Național al Asistenților Sociali; 
- prevederile art.2 alin.(2), art.8 alin.(1), art.33 alin.(1), art.85 alin.(3)-(8) și art.87 alin.(1)-(3) și (6) 

din Legea nr.448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.8 alin.(1) și (2), art.9, art.10 alin.(1) și art.11 din Metodologia privind 
organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, înscrisă în 
anexa la Hotărârea Guvernului nr.430/2008, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.927/2016, 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ înlocuirea doamnei Grațiela BROBOANĂ, membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Olt, cu doamna Liana Kovacs - medic specialist, medicină generală, propusă de către 
Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt. 

➢ actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Olt, după cum urmează: 

Camelia COSTACHE   medic primar                                                             Președinte 
                                      medicina generală  
Liana Kovacs               medic specialist medicină generală propus              Membru 
                                      de Direcția de Sănătate Publică Județeană Olt                                       
Dorina BICA                 reprezentant al organizațiilor                                     Membru 
                                      neguvernamentale care desfășoară  
                                      activități în beneficiul persoanei cu  
                                      handicap, desemnată de Organizația „ Trebuie ”  
Valeriu IANCU              psiholog                                                                      Membru  
Maria BUBULINCĂ       asistent social                                                            Membru 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 

 
 
 
 

ŞEF SERVICIU,                                                 ŞEF SERVICIU,                                                                                
Serviciul Juridic-Contencios                        Serviciul Resurse Umane și   

             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                   Managementul Unităților Sanitare                                               
                                        Laura BOCAI 
 
 
 

  
 

 Întocmit,  
              Consilier juridic, grad profesional superior                

                                                                                                                                                  Ștefania–Anișoara VLAD 


