
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind completarea componenței 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. 9862  din 23.05.2023 al preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj; 
 raportul de specialitate nr. 12729 din 23.05.2023 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sălaj; 
 avizul nr. 11276  din  23.05.2023 al Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale-Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi,  
 prevederile art. 85 alin.(4) - (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se completează componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Sălaj, cu domnul dr. Iacob Mihai-Ionel, medic medicină de familie, în funcția de vicepreședinte, și doamna Anca 
Raluca Buhățel, consilier juridic în cadrul Consiliului Județean Sălaj, în funcția de membru. 
 Art. 2. Componenţa 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; 
 VICEPREȘEDINTE:  -    dr. Iacob Mihai-Ionel, medic medicină de familie; 
 MEMBRI:  -    dr. Violeta-Mariana Leuca, medic medicină de familie; 

- Anca Raluca Buhățel, consilier juridic; 
- Oana-Iulia Petruţ, psiholog; 
- Dan Tiberiu, reprezentant ONG-uri; 
- Alexandru Başa, asistent social. 

 Art. 3. Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 82 din 30.06.2022 
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: 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului SĂLAJ; 
 Direcţia juridică şi administraţie locală; 
 Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei. 

 
  PREŞEDINTE                           AVIZAT: 
        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
                Dinu Iancu-Sălăjanu                     
                             Cosmin-Radu Vlaicu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 9862 din 23.05.2023  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind completarea componenţei nominale a Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 
 

 Potrivit Legii nr.93/2023, prevederile art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin care se dispune componența comisiei de evaluare, organ de specialitate al consiliului judeţean cu 
activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap a fost 
completată, aceasta urmând a avea următoarea componență: 

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) vicepreședinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină 
de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
     c) 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, respectiv a 
Municipiului Bucureşti; 
    d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
beneficiul persoanelor cu handicap; 
    e) un psiholog; 
    f) un asistent social; 
 h) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate. 
 Pentru a face parte din Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin adresa 
nr.12531 din 22.05.2023, înregistrată la Consiliul Județean Sălaj sub nr. 9762  din 22.05.2023, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj propune în calitatea de vicepreședinte al 
comisiei pe domnul dr. Iacob Mihai-Ionel, medic medicină de familie pentru respectarea condițiilor 
normative. 
 Totodată, pentru a face parte din Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în 
calitate de membru cu studii juridice, este propusă doamna Buhățel Anca Raluca, consilier juridic în 
cadrul Serviciului juridic, contencios, pregătirea ședințelor și proceduri administrative. Prin activitatea 
desfășurată începând cu anul 2017 până în prezent, asigurând asistență juridică pentru redactarea și 
susținerea actelor procedurale în fața instanțelor de judecată pentru apărarea intereselor Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj într-un număr de 49 litigii născute din contestarea 
certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte, precum și prin participarea la 
punerea în aplicare și identificarea soluțiilor de conformare față de considerentele hotărârilor 
judecătorești, condițiile normative pentru dobândirea calității de membru sunt îndeplinite. 
 Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare, precum şi modificarea acesteia,  se 
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, în conformitate cu prevederile 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, după emiterea Avizului de către Autoritatea 
Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi. Componenţa actualizată a Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, avizată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii 



Sociale, (conform avizului), este următoarea: 
 PREŞEDINTE: -    dr. Florina-Silvia Podar, medic de specialitate expertiză medicală a 
          capacității de muncă; 
 VICEPREȘEDINTE:  -    dr. Iacob Mihai-Ionel, medic medicină de familie; 
 MEMBRI:  -    dr. Violeta-Mariana Leuca, medic medicină de familie; 

- Anca Raluca Buhățel, consilier juridic; 
- Oana-Iulia Petruţ, psiholog; 
- Dan Tiberiu, reprezentant ONG-uri; 
- Alexandru Başa, asistent social. 

 Având în vedere motivele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) 
coroborate cu prevederile art. 182 alin.(2) şi (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

 
  PREŞEDINTE, 

 
Dinu Iancu-Sălăjanu 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ 
Direcţia Generală de Asistenţă socială 
şi Protecţia Copilului Sălaj 
Nr. 12729  din 23.05.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea componenţei nominale 

 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj 
 

 Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare, precum şi modificarea acesteia,  se 
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, în conformitate cu prevederile 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.  Potrivit art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, completate prin Legea nr.93/2023, comisia de evaluare este organ de 
specialitate al consiliului judeţean cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în 
grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă: 

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) vicepreședinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină 
de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
     c) 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, respectiv a 
Municipiului Bucureşti; 
    d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
beneficiul persoanelor cu handicap; 
    e) un psiholog; 
    f) un asistent social; 
 h) un membru licenţiat în ştiinţe juridice şi cu experienţă în dizabilitate. 
 Pentru a face parte din Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin adresa nr. 
12531 din 22.05.2023, se propune în calitatea de vicepreședinte al comisiei domnul dr. Iacob Mihai-
Ionel, medic medicină de familie, pentru respectarea condițiilor normative. 
 Totodată, pentru calitatea de membru cu studii juridice, este propusă doamna Buhățel Anca 
Raluca, consilier juridic în cadrul Serviciului juridic, contencios, pregătirea ședințelor și proceduri 
administrative, care prin activitatea desfășurată începând cu anul 2017 până în prezent, asigurând 
asistență juridică pentru redactarea și susținerea actelor procedurale în fața instanțelor de judecată 
pentru apărarea intereselor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj într-un număr 
mare de litigii născute din contestarea certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor 
adulte, precum și prin participarea la punerea în aplicare și identificarea soluțiilor de conformare față 
considerentele hotărârilor judecătorești, îndeplinește condițiile normative pentru dobândirea calității de 
membru.  

Astfel, componenţa actualizată a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, 
avizată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, (conform avizului), este următoarea: 
 PREŞEDINTE: -    dr. Florina-Silvia Podar, medic de specialitate expertiză medicală a 
          capacității de muncă; 
 VICEPREȘEDINTE:  -    dr. Iacob Mihai-Ionel, medic medicină de familie; 



 MEMBRI:  -    dr. Violeta-Mariana Leuca, medic medicină de familie; 
- Anca Raluca Buhățel, consilier juridic; 
- Oana-Iulia Petruţ, psiholog; 
- Dan Tiberiu, reprezentant ONG-uri; 
- Alexandru Başa, asistent social. 

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) şi alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile 
art. 182 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem adoptarea unei hotărâri în acest sens.  

 
 
  

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

                                                           Violeta Milaş 


