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                                       H O T A R Â R E                                 

 
                cu privire la:  - înfiintare Comisie de Evaluare a  
                                         Persoanelor cu Handicap pentru 

Adulti; 
                                       - aprobare   Regulament de Organizare  

si Functionare a Comisiei de 
Evaluare a  Persoanelor cu Handicap 
pentru  Adulti.                                                     

                                
       
          Având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 6589  din 19.09.2005 cu privire la 

aprobarea proiectului  de hotarâre; 
- raportul nr. 6588 din 19.09.2005 al Directiei Resurse Umane, 

Informare si Relatii Publice din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt; 

- adresa nr. 33841 din 19.09.2005 a Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, înaintata 
Consiliului Judetean Olt si înregistrata sub nr. 6591din 
19.09.2005; 

- adresa nr. 5198 din 19.09.2005 a Directiei Judetene de 
Sanatate Publica Olt, înaintata Consiliului Judetean Olt si 
înregistrata sub nr.F411 din 19.09.2005; 

- adresa Consiliului Judetean Olt nr. 6590 din 19.09.2005 
înaintata Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap; 

- prevedrile Legii nr. 705/2001 privind sistemul national de 
asistenta sociala; 
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- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind 
înfiintarea, organizarea  si functionarea Autoritatii Nationale 
pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 239/2003, modificata si 
completata cu Legea 467/2004 si Ordonanta Guvernului nr. 
51/2005; 

- avizul nr. 7080 din 21.09.2005 al Comisiei pentru administratia 
publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului si relatii cu cetatenii; 

- avizul nr. 7079 din 21.09.2005 al Comisiei pentru studii 
economico – sociale, buget – finante, integrare europeana, 
administrarea domeniului public si privat al judetului; 

- avizul nr.7082 din 21.09.2005 al Comisiei pentru munca, 
protectie sociala, activitati sportive si agrement, 

               În temeiul art. 109 alin. (1)  din Legea administratiei 
publice locale  nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 
CONSILIUL JUDETEAN OLT adopta prezenta h o t a r â r e: 
 
Art.1. (1) Se înfiinteaza COMISIA DE EVALUARE A 
PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI,  în 
subordinea Consiliului Judetean Olt, cu activitate decizionala în 
materia încadrarii persoanelor în grad de handicap.  
    (2) Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 
Adulti va functiona în sediul Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt din strada Draganesti, Nr. 29 – 
Slatina- jud. Olt. 
 
Art.2. (1) Se aproba componenta Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap, dupa cum urmeaza: 

a) Alexandru PENE –  medic specialist în expertiza  
                                medicala si recuperarea 
                                capacitatii de munca      -          Presedinte; 
b) Un  medic specialist  - în expertiza  medicala  
                                si recuperarea capacitatii de 
                                munca,  medicina generala 
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                                sau medicina de familie,  
                                propus de Directia Judeteana 
                                de Sanatate Publica Olt         -   Membru; 
c) Dorina BICA     -   reprezentant al organizatiilor 
                                neguvernamentale autorizate, 
                                care desfasoara activitati în 
                                beneficiul persoanei cu   
                                handicap, desemnata de 
                                orgnizatia ,,Trebuie”           -    Membru; 
d) Aurora FRUNZA-  psiholog                             -    Membru; 
e) Nela ZORZOLIU -  asistent social.                  -    Membru; 
 (2) Medicul specialist în expertiza  medicala   si recuperarea 

capacitatii de munca,    medicina    generala sau medicina  de 
familie, prevazut la litera b) a alin. (1),  va fi  numit  prin Dispozitie 
a Directorului Executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt, la propunerea  Directiei   Judetene  de 
Sanatate  Publica Olt. 

 
Art. 3. (1) Activitatea de secretariat a  Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti va fi asigurata de un 
operator calculator si doi secretari. 
       (2) Persoanele care asigura activitatea de secretariat a 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti 
fac parte din structura de personal a Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt. 
 
Art. 4. Se  aproba Regulamentul de Organizare si Functionare 
a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, 
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre. 
 
Art. 5. Membrii Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulti   au dreptul la o indemnizatie de sedinta, cu 
exceptia presedintelui. Cuantumul total  al indemnizatiei  
sedintelor  pentru fiecare membru al Comisiei este de   8%  
pe luna din indemnizatia Presedintelui Consiliului  Judetean 
Olt si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care 
au participat în luna respectiva. 
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Art. 6. La data intrarii în vigoare a prezentei hotarârii, orice 
prevedere contrara îsi înceteaza aplicabilitatea. 
 
Art.7. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Resurse Umane, 
Informare si Relatii Publice, Directiei Economice, Directiei Buget, 
Taxe – Impozite si Informatizare, Compartimentului 
Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Judetean Olt, Directiei Generale de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
persoanelor nominalizate în hotarâre  si Prefectului Judetului Olt. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE 
Jenel COPILAU 

 
 
 
 

                                                           Contrasemneaza 
                                                  Secretarul general al judetului                                                                 
                                                             Marin DOBRE 
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