
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr.110  
din 17 decembrie 2020  

privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 

 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 
 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 18615 din 10.12.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
 raportul de specialitate nr. 18616 din 10.12.2020 al Direcţiei juridice și administrație locală; 
 avizul nr. 14861/21189/DPPD/MV/10.09.2020 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale – 

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii; 
 art. 85 alin. (4) - (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 art. 8 alin.  (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei 

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
 prevederile art. 173 alin.(1) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Sălaj, în sensul înlocuirii reprezentantului organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară 
activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap, doamna Florina Breban, cu domnul Dan Tiberiu. 
 Art. 2. Componența nominală actualizată a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Sălaj, este următoarea: 
 PREŞEDINTE: - dr. Florina-Silvia Podar, medic de specialitate expertiză medicală a  
             capacității de muncă; 
 MEMBRI:  - dr. Dana Olimpia Pop, medic medicină de familie; 
    - Dan Tiberiu, reprezentant ONG-uri; 
    - Ioana-Sabina Bota, psiholog; 
    - Alexandru Başa, asistent social. 
 Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 15 din 27 
februarie 2015 îşi încetează aplicabilitatea. 
 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj și membrii comisiei. 
 Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj;  
 președintele și membrii comisiei. 

 
PREŞEDINTE,                                                                Contrasemnează: 

                                                                     SECRETARUL  GENERAL  AL  JUDEŢULUI,                 
  Dinu Iancu - Sălăjanu                                                
                               Cosmin-Radu Vlaicu 
 


