
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 25 august 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

- raportul de specialitate nr. 14466 din 18 august 2016 al Compartimentului unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 229/27 octombrie 

2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 și art. 91 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 85 şi art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2298/2012 privind 

aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi 

tip de handicap; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2016. 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 229/27 octombrie 2005 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor 

cu handicap pentru adulţi Alba își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Secretarul Județului Alba prin intermediul directorului general al Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU                                                                                                   

Nr. 146 

Alba Iulia,  25 august 2016  

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200


Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 146/25 august 2016 

 

 

           Regulament de organizare si funcţionare al 

 Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Capitolul I  Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba 

 

 Art. 1. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, se organizează și 

funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 85 și art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ca organ de 

specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Alba.  

            (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba desfăşoară activitate 

decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul 

promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniu, precum 

şi a prezentului regulament.  

          (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

monitorizată și coordonată metodologic de către Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice prin intermediul Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției 

sociale și persoanelor vârstnice nr. 1261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

            (4) Comisia superioară coordonează metodologic şi monitorizează activitatea de 

evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată în cadrul serviciilor de evaluare 

complexă şi al comisiilor de evaluare, cu privire la: respectarea procedurii de evaluare; 

respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare; respectarea 

criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; 

respectarea de către structurile cu atribuţii în evaluare şi încadrare a instrucţiunilor emise de către 

aceasta; punerea în aplicare a deciziilor de respingere cu propunere de efectuare a unei noi 

evaluări, emise de Comisia superioară. 

    (5) În exercitarea atribuţiilor cu privire la coordonarea metodologică şi 

monitorizarea activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurate în cadrul 

serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, Comisia superioară: elaborează, 

după caz, instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării unitare la nivel naţional a 

criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap; se 

autosesizează şi întreprinde demersurile prevăzute de lege în cazul în care constată abateri 

repetate de la prevederile legale cu privire la evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap; 

monitorizează activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap desfăşurată la nivelul 

serviciilor de evaluare complexă şi al comisiilor de evaluare, prin colectarea structurată a 

informaţiilor din cadrul procesului de soluţionare a contestaţiilor sau de reevaluare şi analiza 

acestora; participă, prin membrii acesteia, atunci când este nominalizată, la acţiuni comune de 

control pe teme vizând evaluarea şi încadrarea în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte. 

  (6) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi 

deciziile acesteia sunt obligatorii pentru Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba. 

Art. 2. (1) Constituirea şi componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba este aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu avizul 

Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. 

   (2) Componența Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

următoarea: 

a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de 

muncă, medicină internă, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de 

management în domeniul socio-medical; 



b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină 

generală sau medicină de familie, propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică Alba;  

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile nonguvernamentale autorizate, care 

organizează servicii sociale specializate, acreditate conform legii, care desfăşoară activităţi în 

beneficiul persoanelor cu handicap; 

d) un psiholog, cu drept de liberă practică, conform legii; 

e) un asistent social, cu drept de liberă practică, conform legii. 

  (3) Membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba pot 

renunța la această calitate, sub rezerva aducerii concomitente la cunoștința președintelui comisiei 

de evaluare și președintelui Consiliului Județean Alba intenția de renunțare, cu cel puțin 30 de 

zile lucrătoare înainte, printr-o notificare scrisă. 

  (4) Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba se aprobă în conformitate cu prevederile alin. 1. 

  (5) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba face 

parte din structura de personal contractual al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a 

copilului Alba şi se încadrează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  (6) Președintele și membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

  (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele și secretarul comisiei, au 

dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, în cuantum de 1% din indemnizația președintelui 

Consiliului Județean Alba, plata indemnizațiilor urmând să fie suportată din bugetul Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 3. Sediul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este în 

municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba (fostul sediu al SC Proiectări 

SA Alba Iulia -  vis-a-vis de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia). 

 

Capitolul II  Atribuţiile Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Art. 4. (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are următoarele 

atribuții principale:  

a) stabileşte încadrarea adultului în grad şi tip de handicap, în conformitate cu criteriile 

medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și egalității de 

șanse și al ministrului sănătății nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-

psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și 

completările ulterioare;  

b) stabilește perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, data 

ivirii handicapului și, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv 

capacitatea de muncă, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

c) stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii; 

d) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce-i revin; 

e)  reevaluează periodic sau la sesizarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului Alba încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte 

măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap; 

f) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările 

care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; 

g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind; 

h)  soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;  

  (2)  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îndeplineşte și 

orice alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare ori stabilite de Consiliul Judeţean Alba, prin 

hotărâre, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. 

Art. 5 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este competentă să 

soluționeze toate cazurile care privesc persoane adulte care solicită încadrarea în grad de 

handicap sau care necesită o măsură de protecție și care au domiciliul sau reședința în oricare din 

unitățile administrativ teritoriale din Județul Alba. 



 Art. 6 (1) În exercitarea atribuţiei privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de 

handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap. 

      (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba eliberează 

certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de 

reabilitare şi integrare socială, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

aprobată prin H.G. nr. 430/2008. 

      (3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine 

încadrarea în grad de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are 

obligația de a motiva respingerea cererii persoanei. 

  (4) În exercitarea atribuţiei privind orientarea profesională a unei persoane adulte 

cu handicap, prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. b teza a II a, Comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în 

anexa nr. 3 a Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 430/2008. 

      (5) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. c, Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor 

cu handicap: 

 a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private; 

     b) plasarea la asistent personal profesionist; 

     c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul. 

     (6) Exercitarea atribuţiei privind informarea adultului cu handicap sau a 

reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 4 alin. 1 

lit. d, se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare.  

  (7) Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi 

obţinute de la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, de la 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap, de la primăria de domiciliu sau de pe 

site-ul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, de către orice persoană 

fizică sau juridică interesată. 

 

Capitolul III  Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

Art. 7 (1) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

îndeplinește următoarele atribuții: 

a) reprezintă Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba în raport cu terții 

în probleme care sunt de competența comisiei; 

b) prezintă președintelui Consiliului Județean Alba rapoarte trimestriale și ori de câte ori 

se solicită, cu privire la activitatea comisiei; 

c) face propuneri privind activitatea comisiei și  coordonează activitatea secretariatului 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 

d) preia de la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

dosarele depuse de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de 

două zile lucrătoare de la data înregistrării acestora pe bază de proces verbal; 

e) analizează dosarele preluate și pregătește prezentarea lor în fața Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba, cu susținerea sau completarea propunerilor făcute de 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap în termen de 7 zile lucrătoare de la 

data înregistrării la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

Pentru dosarele în care propunerea Serviciului de evaluare este considerată neconformă cu 

criteriile sau documentația este considerată incompletă, se întocmește un proiect de Decizie care 

se va prezenta spre dezbaterea și asumarea Comisiei de evaluare.  

f) stabilește conținutul convocatorului pentru ședință și dispune convocarea ședinței; 

g) prezintă în fața comisiei dosarele prevăzute în convocator și supune analizei fiecare 

dosar în parte în termen maxim de 10 zile de la data înregistrării lor la secretariatul Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba; 



h) răspunde cu promptitudine la solicitările Comisiei superioare de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap;  

i) organizează punerea în aplicare a îndrumărilor metodologice emise de Comisia 

superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

j) răspunde în fața angajatorului pentru respectarea programului de lucru și a  sarcinilor 

de serviciu stabilite prin fișa postului, precum şi pentru buna utilizare a logisticii pusă la 

dispoziția comisiei de către Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba; 

k) în cazurile de contestare a Certificatelor de încadrare într-un grad de handicap la 

instanța de judecată, va transmite Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului 

Alba și aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba motivarea încadrării și copiile 

tuturor documentelor care pot fi folosite ca probe, în termen de două zile lucrătoare de la 

comunicarea solicitării;  

l). în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba se supune 

ierarhic direct directorului executiv care coordonează activitatea de protecție a persoanelor 

adulte. 

  (2) În situația absenței motivate a președintelui Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap Alba (concediu legal, concediu medical, etc.) acesta va fi înlocuit de către  

medicul specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală 

sau medicină de familie, propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică Alba. 

 

Capitolul IV  Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

 

  Art. 8 (1)  Lucrările de secretariat  ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba sunt asigurate de către un secretariat, format din 3-5 persoane, specialiști în cel 

puțin unul din domeniile: administrativ, economic, juridic, informatică, tehnic sau asistență 

socială, care funcţionează în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului 

Alba. 

 (2) Numirea membrilor secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba se face de către directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și 

protecţia copilului Alba, prin dispoziție.  

(3) Pentru perioadele în care un membru al secretariatului lipseşte din motive 

întemeiate, directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba 

va dispune înlocuirea temporară a acestuia cu un al funcţionar din cadrul Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

  (4) Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

condus de către un secretar cu studii juridice, numit prin dispoziţie a directorului general al 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba.  

(5) Pentru perioadele în care secretarul comisiei absentează din motive temeinice, 

directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va dispune 

înlocuirea temporară a acestuia cu o altă persoană care are studii juridice (de regulă un consilier 

juridic din cadrul biroului juridic și contencios). 

 Art. 9 În relaţia cu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, 

secretariatul acestei comisii îndeplineşte următoarele atribuţii: 

     a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare 

complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 a Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobată prin H.G. nr. 

430/2008; 

     b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare a 

şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

     c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

     d) redactează procesul-verbal privind desfăşurarea şedinţei, până la sfârșitul ședinței 

respective și îl supune lecturării (eventual modificării/completării) și semnării de către membrii 

participanți; 

     e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

     f) gestionează registrul de procese-verbale; 



     g) gestionează registrul de contestaţii; 

     h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

     Art. 10 În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele 

persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare 

complexă. 

 Art. 11 În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are următoarele obligații: 

a) transmite prin poştă, cu confirmare de primire, sau se predau direct, sub semnătură 

privată persoanei cu handicap solicitante - documentele aprobate de comisia de evaluare, adică 

certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare 

socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de Comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

evaluării; 

b) transmite către Serviciul de protecţie a persoanelor adulte și prestații sociale din cadrul 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba solicitarea pentru acordarea 

prestațiilor, depusă de către persoana încadrată într-un grad de handicap și aflată în dosarul 

transmis de la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap către secretariat o dată 

cu solicitarea de încadrare într-un grad de handicap, și un exemplar al certificatului de încadrare 

în grad de handicap; 

c) documentele prevăzute la lit. a pot fi predate, sub semnătură privată şi persoanelor 

delegate prin procură notarială de către beneficiarul documentelor de încadrare într-un grad de 

handicap. Cererea de eliberare și procura notarială vor rămâne în dosarul beneficiarului. 

d) pentru persoanele puse sub interdicție documentele vor fi comunicate sau ridicate de 

către tutorele stabilit de instanță sau prin aplicarea corespunzătoare a lit. c, curatorul persoanei 

încadrate într-un grad de handicap are dreptul de reprezentare a acesteia în limitele stabilite prin 

hotărârea de instituire a curatelei. 

     Art. 12 Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de Comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba sau de directorul general al Direcţiei generale de asistenţă 

socială și protecţia copilului Alba. 

 Art. 13 Secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba îi 

revine obligaţia de a înregistra, în registrul propriu de evidenţă, dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, la data intrării acestora spre analiză, respectiv după realizarea evaluării de către 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor cu handicap. 

 

Capitolul V  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 
 

 Art. 14 (1) În cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba 

funcționează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap în vederea 

exercitării atribuţiilor ce revin comisiei de evaluare. 

(2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap funcționează 

ca și structură în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba -

responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap. 

Art. 15 (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap este format 

din persoane care au cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic 

de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de 

recuperare. 

   (2) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are 

următoarele atribuţii principale: 

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu 

sau la domiciliul persoanei; 

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap 

evaluată; 

c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip 

de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a 

acesteia; 



d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de 

managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu 

handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din 

localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap; 

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal 

profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap; 

f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  

 

Capitolul VI  Procedura-cadru de evaluare la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap 
 

Art. 16 (1) Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii 

de specialitate: 

a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali; 

b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate; 

c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi; 

d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, 

instructori de educaţie ori pedagogi de recuperare; 

e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau 

pedagogi de recuperare; 

f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, 

psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali. 

 (2) Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică pentru: 

a) persoanele care solicită încadrarea în grad şi tip de handicap; 

b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită reevaluarea în vederea 

obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap; 

c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de către Direcţia 

generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 17 (1) Documentele necesare în vederea evaluării complexe, sunt următoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă; 

b) copie de pe documentele de identitate; 

c) documente medicale: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul 

specialist; scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; copii de pe biletele de 

externare, dacă este cazul; investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap; 

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei 

rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei 

de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia 

persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri. 

(2) Documentele prevăzute la alin. 1 se constituie într-un dosar care va sta la baza 

evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap. 

(3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap poate solicita 

completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de 

evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă. 

(4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al 

acesteia la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

(5) În cazul persoanelor adulte cu handicap care, din diferite motive, solicită 

reevaluarea în vederea obţinerii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap, 

dosarul se depune cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap. 



(6) În cazul persoanelor adulte cu handicap pentru care se solicită reevaluarea de 

către Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către Comisia 

superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, convocarea se va face cu confirmare de 

primire, cu 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reevaluare, urmând ca persoana 

cu handicap să se prezinte la data şi locul menţionate în convocare, cu documentele solicitate. 

(7) În cazul în care persoanele adulte cu handicap pentru care se solicită 

reevaluarea de către Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Alba sau de către 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, supuse reevaluării, nu se 

prezintă la a doua convocare a Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap, directorul general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba 

dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii 

sociale. 

(8) Dacă persoana cu handicap se prezintă la reevaluare în intervalul de 3 luni de 

la suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin dispoziţie a 

directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba va primi 

drepturile aferente perioadei suspendării. 

(9) Dacă, în intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenţă socială 

sub formă de prestaţii sociale, persoana cu handicap nu se prezintă la reevaluare, Serviciul de 

evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap va propune comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap neîncadrarea în grad şi tip de handicap. 

Art. 18 (1) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap verifică şi 

analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 17 

alin. 1 şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care 

aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită 

completarea dosarului cu documentele necesare. 

(2) Evaluarea complexă a persoanelor adulte se realizează în maximum 60 de zile 

de la data înregistrării cererii şi a documentelor la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte 

încadrarea în grad de handicap, în vigoare. 

(3) În cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la 

domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale. 

Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, se 

suportă din bugetul Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

(4) Activitatea de evaluare/reevaluare presupune următoarele etape: 

  a) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de către şeful Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea efectuării evaluării complexe; 

  b) analiza dosarului, care implică verificarea documentelor care trebuie să conţină 

informaţii relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei 

estimate a acesteia, a dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare. În 

această etapă se identifică eventuale documente suplimentare necesare în procesul de evaluare 

complexă; 

  c) programarea persoanei pentru evaluare şi comunicarea datei, locului şi, după caz, a 

documentelor suplimentare solicitate; 

  d) efectuarea de către echipa multidisciplinară a evaluării/reevaluării propriu-zise a 

persoanei solicitante şi, după caz, în prezenţa reprezentantului legal al acesteia. În această etapă 

se vor corela informaţiile din dosar cu cele rezultate în urma evaluării persoanei; 

  e) întocmirea raportului de evaluare complexă, cu formularea propunerilor privind 

încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 7 la 

Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/2008, şi cuprinde datele relevante rezultate în urma 

parcurgerii domeniilor de evaluare şi concluziile cu privire la propunerea de 

încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesională şi, 

după caz, cu privire la propunerea privind luarea unei măsuri de protecţie. Propunerea privind 

încadrarea/neîncadrarea în grad şi tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe 

baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare. 



(5) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap elaborează 

propunerea privind Programul individual de reabilitare şi integrare socială, în urma discuţiilor cu 

persoana evaluată sau, după caz, şi cu reprezentantul legal al acesteia. 

(6) Dosarul persoanei care a solicitat încadrarea în grad şi tip de handicap şi 

raportul de evaluare complexă se înaintează secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, care le înregistrează în registrul propriu de evidenţă şi care asigură 

transmiterea acestora comisiei de evaluare, în vederea stabilirii încadrării/neîncadrării în grad şi 

tip de handicap. 

 

Capitolul VII  Funcționarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
 

Art. 19 (1) Şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se 

desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia şi sunt conduse de către 

preşedintele comisiei.   

  (2) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se întruneşte, 

obligatoriu, o dată pe săptămâna în şedinţe ordinare. 

  (3) De asemenea Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se 

întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui comisiei, în şedinţe 

extraordinare, în cazurile în care nesoluționarea cazului de evaluare/reevaluare cu celeritate, ar 

vătăma/prejudicia persoana cu handicap. 

Art. 20 (1) Prezența membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la cel puțin 

două şedinţe consecutive, fără motive temeinice, președintele comisiei îl va sesiza pe 

președintele Consiliului Judeţean Alba, în vederea promovării proiectului de hotărâre privind 

înlocuirea membrului respectiv.  

  (2) La şedinţele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

participă secretarul comisiei care menționează în procesul verbal al şedinţei cel puţin 

următoarele elemente: fiecare solicitare în parte, poziţia comisiei în soluţionarea cazului, 

motivarea membrilor comisiei care au opinii contrare deciziei majorităţii sau se abţin, precum şi 

documentele considerate a fi necesare completării dosarelor acolo unde este cazul, inclusiv 

poziţia membrilor Serviciului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap invitaţi la lucrări. 

  (3) Președintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate 

solicita prezenţa la şedinţele comisiei a şefului Serviciului de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap sau a oricărui specialist din cadrul serviciului în scopul furnizării de lămuriri 

suplimentare. 

Art. 21 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba analizează dosarele 

întocmite de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, după ce în 

prealabil s-a realizat predarea/primirea acestor dosare  în scris, pe borderouri. 

Art. 22 (1) Deciziile se iau, în şedinţe legal întrunite, cu votul majorităţii membrilor.  

  (2) Documentele elaborate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de 

către secretarul comisiei de evaluare.    

 Art. 23 (1) Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav. 

      (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, 

mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. 

     (3) Odată cu emiterea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligaţia de a elabora programul 

individual de reabilitare şi integrare socială a adultului cu handicap. 

     (4) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare şi integrare socială, 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va colabora cu persoana cu handicap 

sau cu reprezentantul legal al acesteia. 

    (5) Certificatul prevăzut la alin. 1 dă dreptul adultului cu handicap de a beneficia 

de dispoziţiile prevăzute de lege pentru gradul de handicap respectiv. 

    (6) Programul individual de reabilitare şi integrare socială prevăzut la alin. 1 se 

întocmeşte şi se revizuieşte în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a 

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

handicap aprobate prin H.G. nr. 268/2007. 



 Art. 24  Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap 

şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială. Eliberarea certificatului este 

scutită de taxa de timbru. 

 Art. 25 Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale 

şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va stabili un termen permanent de 

valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice. 

 Art. 26 Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin 

certificat emis de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Eliberarea 

certificatului este scutită de taxa de timbru. 

 Art. 27 Certificatele emise potrivit prevederilor art. 25 pot fi contestate de titularii 

acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 Art. 28 În cazul unor litigii în care  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Alba are calitatea de parte, aceasta va fi reprezentată de către consilierii juridici din cadrul 

Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba, preşedintele comisiei înaintând 

directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba o 

solicitare în acest sens. 

     Art. 29 (1) În cazul în care Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

consideră că dosarul unei persoane solicitante este incomplet va returna dosarul către Serviciul 

de evaluare, cu solicitarea de completare a acestuia cu noi probe sau documente.  

  (2) Secretarul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va 

returna dosarul către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în termen 

de 24 de ore sau în prima zi lucrătoare de la stabilirea măsurii în cadrul ședinței Comisiei. În 

adresa de returnare secretarul va preciza solicitările stabilite în ședința Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba. 

  (3) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are obligația 

să completeze și să returneze dosarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 

returnării. 

  (4)  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează 

persoana solicitantă cu privire la solicitările Comisiei de evaluare în termen de două zile 

lucrătoare de la data primirii dosarului. În cazul în care persoana nu răspunde la solicitare sau 

întârzie în comunicarea datelor solicitate peste termenul de 5 zile de la data preluării dosarului la 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  aceasta este direct 

răspunzătoare de efectele întârzierii.  

  (5) Dosarul completat cu precizările solicitate şi eventualele modificări ale 

propunerilor întocmite de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

se înregistrează la secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. 

 Art. 30 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba poate 

respinge/modifica motivat propunerile Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu 

handicap de încadrare într-un anumit grad de handicap sau poate modifica  motivat conţinutul 

planului de recuperare sau de orientare profesională propus de către Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

Art. 31 Informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu 

privire la măsurile de protecţie stabilite, se realizează prin secretariatul Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap Alba.  

Art. 32 Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare 

profesională şi deciziile adoptate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, 

precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare 

în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii 

prezenţi.  

Art. 33 Procesele-verbale ale şedinţelor Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi 

trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de 

evaluare.  



 Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii 

acestora în maximum 30 de zile calendaristice, de la comunicare, la Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

   (2) Contestațiile se depun şi se înregistrează la secretariatul Comisiei de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap Alba, în calitate de emitent al documentului. 

 (3) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba va transmite 

contestaţia, dovada comunicării certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap şi dosarul în 

cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap. 

(4) Secretarul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba verifică 

respectarea termenului legal de depunere a contestației, respectiv 30 de zile de la data 

comunicării, care poate fi data luării la cunoștință sau data poștei la primirea corespondenței de 

către titularul certificatului sau reprezentantul legal al acestuia. 

(5) Conținutul dosarului care se transmite împreună cu contestația trebuie să 

cuprindă următoarele documente (certificate conform cu originalul, fiind  menţionat fiecare 

document transmis în dosar şi număr de pagini): 

 ► contestația în original; 

 ► copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap împreună cu dovada 

comunicării acestuia către solicitant din care să reiasă data comunicării; 

 ► copii de pe documentele care au stat la baza evaluării sociale, medicale şi psihologice 

(documentarul comisiei de evaluare, raportul de evaluare complexă, rapoartele de evaluare 

medicală, psihologică, vocaţională, după caz, ancheta socială); 

 ► copii de pe documente medicale care pot contribui la stabilirea corectă a încadrării în 

grad şi tip de handicap (documente privind debutul precoce al afecţiunii emise la data respectivă 

şi documente privind evoluţia afecţiunii după caz etc.); 

► copii ale documentelor care pot constitui dovezi ale debutului precoce al afecţiunii 

medicale (acte de studii, copie livret militar, după caz); 

► certificatele de încadrare într-un grad de handicap anterioare (dacă este cazul); 

► copie decizie pensie invaliditate, copie talon pensie, copie act identitate, adeverinţă 

venit; 

  (6) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap în termen de 45 de zile lucrătoare, de la data 

înregistrării. 

  (7) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba are obligaţia de a 

aduce la cunoştinţa contestatarului decizia Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap în termen de 5 zile de la primirea documentelor. 

              (8) În cazul în care, prin decizia de respingere a Comisiei superioare de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap se solicită o nouă evaluare, în vederea  încadrării 

corespunzătoare/neîncadrării într-un grad de handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba va transmite Serviciului de evaluare complexă  solicitarea, împreună cu 

precizarea termenului de soluționare. 

              (9) Decizia de admitere a contestaţiei are valabilitate de la data emiterii 

certificatului de încadrare în grad de handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap Alba.  

 

Capitolul VIII Procedura în cazul stabilirii măsurilor de protecție a adultului cu handicap 

 

       Art. 35 (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu 

handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere, în acest sens, la 

primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria 

urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura Direcţiei generale 

de asistenţă socială și protecţia copilului Alba, însoţită de următoarele documente:  

a) copie de pe actul de identitate;  

b) certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau certificatul de deces al soţului/soţiei;  

c) copie de pe documentul care atesta încadrarea în grad de handicap;  

d) adeverinţă de venit;  

e) documente doveditoare a situaţiei locative;  



f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;  

g) raportul de anchetă socială;  

h) investigaţii paraclinice;  

i) planul de servicii, întocmit de serviciul specializat al primăriei în a cărei raza teritorială 

solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, prin care se atestă că acestuia nu i s-au putut asigura 

protecţia și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;  

j) hotărârea judecătorească prin care s-a dispus: punerea sub interdicție, numirea de tutore, 

curator special, curator sau orice altă calitate de reprezentare a persoanei cu handicap. Pot fi luate 

în considerare documentele care atestă introducerea acțiunii de punere sub interdicție sub 

obligația solicitantului să depună imediat hotărârea de soluționare a cauzei.  

   (2) Registratura Direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba 

va transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba cererea persoanei 

solicitante, împreună cu documentele prevăzut anterior în termen de 24 de ore de la înregistrare. 

           (3) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba verifică cererea şi 

documentele prevăzute la alin. 1 şi soluţionează cererea în termen de cel mult 15 zile de la data 

înregistrării dosarului. 

           (4) Decizia Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba se 

redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc 

şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei 

solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării. 

           (5) În cazul în care persoana este într-o stare critică directorul general al Direcţiei 

generale de asistenţă socială și protecţia copilului Alba poate dispune în stare de urgenţă 

protejarea persoanei într-un serviciu rezidenţial conform cererii acesteia până la rezolvarea 

cererii de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba. Dispoziţia produce 

efecte din momentul eliberării pe un termen de maximum 45 de zile lucrătoare.  

  

Capitolul IX Dispoziţii finale 

                 

      Art. 36 (1) Încălcarea de către președintele, membrii sau secretarul Comisiei de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap Alba, precum și de către membrii Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage, după 

caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

   (2) Membrii Comisiei de evaluare răspund pentru eliberarea certificatelor de 

încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială în raport cu 

gradul de handicap, dacă încalcă criteriile stabilite de lege şi prevăzute în prezentul regulament.  

(2) Pentru greşelile făcute în evaluarea cazurilor, în funcție de gravitatea faptei, 

Consiliul Județean Alba poate dispune: 

- restituirea indemnizaţiilor de şedinţă încasate; 

- excluderea din cadrul comisiilor; 

- suportarea, în solidar de către membrii vinovați, a sumelor reprezentând drepturile 

încasate în mod nelegal de către beneficiari ca urmare a încadrării acestora defectuos, fără 

respectarea dispoziţiilor legale (sume care nu au putut fi recuperate de la beneficiari). 

Art. 37 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice alte dispoziții contrare 

își încetează aplicabilitatea. 

         

                    CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                   Vasile BUMBU 

 


