
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a  

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba  

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 23 februarie 2017; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  Alba aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de 

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

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016; 

- raportul de specialitate nr. 2156 din 13 februarie 2017 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. 146/25 august 2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 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; 

-  H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea 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. I. Se modifică art. 1 alin. 3-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 1. (3) Activitatea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba este 

coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 90
2
 din Legea nr. 448/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în 

structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

    (4) Comisia superioară coordonează metodologic 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-
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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 a 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.” 

Art. II. Se modifică art. 2 alin. 1 și alin. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

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

adulte cu handicap Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba, cu respectarea 

prevederilor art. 85 alin. 4 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare. 

    (7) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 

alin. 7 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la o 

indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean 

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

Art. III. Se modifică art. 17 alin. 4-5 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

„Art. 17 (4) Dosarul se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul 

legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei 

membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora de către orice persoană care o reprezintă la 

registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura Direcţiei generale de 

asistenţă socială și protecţia copilului Alba. 

   (5) În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, dosarul se depune cu 60 de zile 

înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.” 

Art. IV. Se modifică art. 34 alin. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 146 din 25 august 2016, urmând a avea următorul cuprins: 

 „Art. 34 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 

din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în maximum 30 de 

zile, de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.” 

Art. V. Certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate până la data intrării în 

vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru modificarea H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

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

valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate. 

Art. VI. În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. nr. 927/2016 pentru 

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

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, comisiile de evaluare au obligația să 

înlocuiască certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, cu termen de valabilitate 

permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, cu certificate de încadrare 

în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. VII. 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. VIII. 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, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                               CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                    Vasile BUMBU                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 

Alba Iulia,  23 februarie 2017  



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba  nr. 51/23 februarie 2017 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

                               Nr. ...../......... 

 

 

CERTIFICAT 

de încadrare în grad de handicap 

 

 

   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, constituită în temeiul Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ............................................, 

CNP ............................, având domiciliul în ...................................., str. ................................. nr. ....,  

bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul ......., 

  stabileşte următoarele: 

 

  I. Se încadrează în gradul de handicap*: 

  [] uşor; 

  [] mediu; 

  [] accentuat; 

  [] grav 

  [] grav cu asistent personal. 

 

  II. Nu se încadrează în grad de handicap 

  Motivare ................................................................. 

 

  III. Data dobândirii handicapului** ............, documentul ............ 

 

  IV. Valabilitate***:  [] 12 luni   [] 24 luni   [] permanent 

 

  V. Termen de revizuire**** 

 

  []** Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare. 

  Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute 

de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător 

gradului de handicap stabilit. 

  Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

        PREŞEDINTE,             Membri,            Secretar, 

           ..................                                                        ...............                                              ............. 

  ............... 

  ............... 

  ............... 

 
* Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

** Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită pensionarea în 

temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

*** Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare. 

**** Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent. 



 

 

  ANEXA***** 

  la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../.......... 
 

 

   Domnul/Doamna .......................... 

CNP ............................, 

domiciliul în ...................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ....., 

statut social******: 

[] fără venit; 

[] cu pensie de urmaş; 

[] cu pensie de invaliditate; 

[] cu pensie de limită de vârstă; 

[] salariat; 

[] altele ......................, 

cod boală 

tip handicap ................... 

 

 
***** Anexa are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Certificatul de încadrare în grad de handicap. 

****** Se bifează căsuţa corespunzătoare. 

 

 

 

  

 


