
                                                                  
                                                                           
                                                                                                                             

cu privire la: înfiintare Comisie de Expertiza Medicala 
                       a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti                        

  Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.1492 din 17.03.2003 cu privire la 

aprobarea proiectului de hotarâre; 
- adresa Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap 

nr.1190/11.03.2003 înaintata Consiliului Judetean Olt si 
înregistrata sub nr. P.S.95/14.03.2003; 

- adresa Directiei Judetene de Statistica Olt nr.399/05.03.2003 
înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub 
nr.1184/05.03.2003; 

- adresa nr.20 din 18.03.2003 a organizatiei TREBUIE! Filiala Olt 
înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr.1520 din 
17.03.2003; 

- adresa nr.1676 din 26.03.2003 a Directiei de Sanatate Publica 
Olt înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr.1521 
din 20.03.2003; 

- adresa nr.1557 din 24.03.2003 a Directiei de Sanatate Publica 
Olt înaintata Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr.1608 
din 24.03.2003; 

- raportul nr.1305 din 06.03.2003 al Departamentului Resurse 
Umane, Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Judetean Olt; 

- avizul nr. 1747/25.03.2003 al Comisiei pentru munca, protectie 
sociala, activitati sportive si agrement; 

- avizul nr.1742/24.03.2003 al Comisiei pentru studii economico-
sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
judetului; 

- avizul nr.1769/25.03.2003 al Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 



- prevederile Ordonantei Guvernului nr.14/2003 – privind 
înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale 
pentru Persoanele cu Handicap;  

-  prevederile Hotarârii Guvernului nr.90/2003  pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru de organizare si functionare a serviciului 
public de asistenta sociala; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/1999 
privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu 
handicap; 

- prevederile Legii nr.519/2002  pentru aprobarea Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si 
încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor 
publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.192/2002 
cu privire la reglementarea drepturilor de natura salariala ale 
functionarilor publici; 

- prevederile Ordinului nr.90/2002 al Ministerului Sanatatii si 
familiei pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu 
handicap pentru adulti si a Comisiei superioare de expertiza 
medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti; 
    În temeiul   art.109, alin.(1)  din Legea administratiei publice 

locale  nr.215/2001, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
    Art.1.(1) Se înfiinteaza în subordinea Consiliului Judetean 
Olt COMISIA DE EXPERTIZA MEDICALA A 
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI, cu 
activitate DECIZIONALA în materia încadrarii persoanelor în grad 
de handicap, denumita în continuare COMISIE, în urmatoarea 
componenta: 



(a) un PRESEDINTE – dr.Florina Sima– medic medicina 
generala;  
(b) MEMBRII: 
- DOI MEDICI SPECIALISTI în functie de afectiunea care 
produce handicapul; 
- un PSIHOLOG    - dl. Iancu Valeriu – Directia de Sanatate 
Publica Olt; 
- un REPREZENTANT desemnat de organizatia neguvernamentala  
  „TREBUIE!” filiala Olt - d-na. Dorina Bica. 
                      (2) Medicii specialisti care fac parte din comisie vor fi 
prezenti la sedinte în functie de programarea pentru expertiza, pe 
afectiuni, numarul maxim de specialisti desemnati de Directia de 
Sanatate Publica Olt, fiind stabilit de Directorul Directiei Judetene 
de Asistenta Sociala Olt prin Dispozitie.  
                       (3) Presedintele COMISIEI este functionar public, 
face parte din structura de personal a Directiei Judetene de Asistenta 
Sociala Olt si respecta prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul 
functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, fiind 
salarizat conform legii. 
                       (4) Lucrarile de secretariat ale COMISIEI se asigura 
de catre functionarii publici din cadrul Directiei Judetene de 
Asistenta Sociala Olt, cu atributii stricte incluse în FISA 
POSTULUI. 
  Art.2. In exercitarea atributiilor ce îi revin COMISIA 
reprezinta Consiliul Judetean Olt si emite CERTIFICAT care atesta 
încadrarea sau respingerea încadrarii într-o categorie de persoane cu 
handicap care necesita protectie speciala în raport cu gradul de 
handicap. 
               Art.3. Membrii COMISIEI au dreptul la o indemnizatie 
de sedinta.  Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de 
sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei nu poate depasi 
salariul mediu net pe economie corespunzator lunii ianuarie a 
fiecarui an si se stabileste în suma de  3.500.000 lei, acordându-se 
pentru un numar maxim de 6(sase) sedinte pe luna. Indemnizatia 



de sedinta se acorda proportional cu numarul de sedinte la care au 
participat membrii comisiei. 
                Art.4. Se aproba Regulamentul de Organizare si 
Functionare al COMISIEI DE EXPERTIZA MEDICALA A 
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI conform 
anexei la prezenta hotarâre. 
        Art.5. Prezenta Hotarâre se aplica începând cu data de 
01.04.2003,  se publica în presa locala si se comunica directiilor 
generale si departamentelor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judetean Olt, serviciului managementul 
resurselor umane, Directiei Judetene de Asistenta Sociala Olt, 
institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap din 
judetul Olt, persoanelor nominalizate în prezenta hotarâre în vederea 
aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judetului Olt. 
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