
 
 

HOTĂRÂREA Nr. _____ 

din ________________ 2022 

 
privind: actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.943/22.07.2022 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi 
de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică 
locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 
ale Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere avizul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 
9003/DPPD/MV/21.07.2022, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 
5.943/21.07.2022; 

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați nr. 26.303/16.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 
5.943/16.05.2022; 

Având în vederea adresa Consiliului Județean Galați nr. 5.943/24.05.2022 
transmisă Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 12.478 
din 26.05.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.943/27.05.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 182/2014 privind 
reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galați;   

Având în vedere prevederile art. 85. alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 173 alin. (1) lit. f) şi ale alin. (5) lit. b) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Se actualizează componența nominală Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Galați, după cum urmează: 

1. PLEŞEA–CONDRATOVICI Cătălin (medic medicină de familie, doctor în 
medicină, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi) – preşedinte; 
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2. ROLEA Silviu (medic primar medicină de familie, reprezentant, Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Galaţi) – membru; 

3. CRISTEA Fănica–Paula (reprezentant, Asociaţia Persoanelor cu Handicap 
„Sporting Club” Galaţi) – membru; 

4. MARINIUC Mariana (psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi) – membru; 

5. PÎRLEA Ionelia–Mariana (asistent social, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi) – membru. 
 
 Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 182/2014 privind reorganizarea 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galați, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi şi persoanelor nominalizate. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 

 
    Contrasemnează pentru legalitate: 

   Secretarul General al Judeţului, 

                         Ionel COCA 
 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                       

Nr. 5.943/22.07.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind actualizarea 
componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Galaţi 
 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organ de 

specialitate al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia încadrării 

persoanelor adulte în grad şi tip de handicap.   

La art. 85. alin. (4) din actul normativ sus–numit se prevede componenţa nominală 

a comisiei de evaluare, după cum urmează: 

„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, (…); 

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară 

activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; 

d) un psiholog; 

e) un asistent social.” 

În cuprinsul aceluiași act normativ, la art. 85 alin. (5) se stipulează: „Componenţa 

nominală a comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile judeţene 

(…), cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi”. 

 

În fapt, reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Galaţi s-a produs prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 182 din 22 

decembrie 2014, acum având loc o modificare determinată de înlocuirea 

reprezentantului Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, funcţie care determină 

şi calitatea de membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi. 

În esență este vorba despre adresa Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Galați nr. 26.303/16.05.2022 prin care ni s-a adus la cunoștință faptul 

că doamna doctor DRAGOMIR Gabriela–Mariana, membru în cadrul Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi, nu a mai participat la lucrările 

Comisiei din data de 10 iulie 2020. 

Din punct de vedere procedural, autoritatea administrației publice județene a 

solicitat Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați să-și exprime punctul de vedere 

în sensul desemnării unui reprezentant al instituției în cadrul acestui organism. 



 

Ulterior, prin adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați nr. 

12.478/26.05.2022, înaintată Consiliului Județean Galați se comunică faptul că domnul 

ROLEA Silviu, medic primar medicină de familie o va înlocui pe doamna DRAGOMIR 

Gabriela–Mariana în cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Galaţi. 

În fine, arătăm că proiectul de hotărâre însoţit de înscrisurile doveditoare a primit  

avizul cerut de lege din partea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități (este 

vorba despre avizul cu nr. 9003/DPPD/MV/21.07.2022, înregistrat la Consiliul Județean 

Galați sub nr. 5.943/21.07.2022). 

Astfel, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi ar urma să 

aibă următoarea componenţă nominală: 

– PLEŞEA–CONDRATOVICI Cătălin (medic medicină de familie, doctor în 

medicină, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi) – preşedinte; 

– ROLEA Silviu (medic primar medicină de familie, reprezentant, Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Galaţi) – membru; 

– CRISTEA Fănica–Paula (reprezentant, Asociaţia Persoanelor cu Handicap 

„Sporting Club” Galaţi) – membru; 

– MARINIUC Mariana (psiholog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi) – membru; 

– PÎRLEA Ionelia–Mariana (asistent social, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Galaţi) – membru. 

Solicit avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 

asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi 

de agrement şi de Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică 

locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 

interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

 În baza considerentelor mai sus expuse, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind actualizarea componenței 

nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi. 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 

 

 

 

 

 

 

Ica Mihai/1 ex./21.07.2022                                                                                                  Secretarul general al județului, Ionel COCA 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 5.943/22.07.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi 
 
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen 
actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Galaţi. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
  a) starea de fapt – reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Galaţi s-a produs prin adoptarea succesivă a unei serii de acte 
administrative, ultima dintre acestea fiind Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
182/2014 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Galaţi. Prin prezentul proiect de act administrativ se urmărește actualizarea 
nominală a comisiei determinată de înlocuirea reprezentantului Direcţiei de Sănătate 
Publică a Judeţului Galaţi, funcţie care determină şi calitatea de membru în Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi.  
  b) starea de drept – Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este 
organ de specialitate al consiliului judeţean, cu activitate decizională în materia 
încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap, conform prevederilor Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La art. 85. alin. (4) din actul 
normativ sus–numit se prevede componenţa nominală a comisiei de evaluare, după 
cum urmează: „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, (…); c) 
un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; d) un psiholog; e) un asistent social.” 
Totodată este îndeplinită cerința stipulată la art. 85 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căreia componența nominală a 
comisiilor de evaluare se aprobă prin hotărâre de către consiliile județene, cu avizul 
Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, în speță fiind emis avizul cu nr. 
9003/DPPD/MV/21.07.2022, înregistrat la Consiliul Județean Galați sub nr. 
5.943/21.07.2022. 
 Proiectul de hotărâre este întemeiat atât pe dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 
430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare 
cât și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 
alin. (1) lit. f) şi ale alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare: „alte 
atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ica Mihai/1 ex./21.07.2022                                                                                            Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională,  

Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 
 

Direcția Tehnică, 
Radu Măciucă   

 
 
 
 

Direcţia Arhitect Şef,  
____________________ 

 
 

 
 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Marin POPESCU 

 
 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  
Georgeta–Alina 

NEDELCU 
 


