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HOTĂRÂREA NR. 146 

din 29 septembrie 2016 

privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a  

Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 14437/22.09.2016 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere: 

- adresa nr.23406/29.07.2016 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Mureş din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş,   

- adresa nr.7224/06.09.2016 a Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, împreună cu 

Dispoziţia nr.201/05.09.2016 privind desemnarea doamnei dr. Deac Gabriella,  

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.133/27.10.2005  privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru Adulţi Mureş, aprobarea componenţei acesteia şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.85 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a” pct.2, precum şi al 

art.97 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, înfiinţată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.133/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, se actualizează şi va avea următoarea componenţă:  

Preşedinte: - dr. Berekmeri Maria, medic specialist în medicina de familie, DGASPC 

Mureş; 

Membri: - dr. Deac Gabriella, consilier superior, Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Mureş;  

- Gyarfas Erzsebet, reprezentant al organizaţiilor nonguvernamentale;  

- Jakab Gabriela, psiholog DGASPC Mureş;  

- Suciu Adrian Dorin, asistent social. 
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Art.2. Toate dispoziţiile contrare prevederilor art.1, cuprinse în actele administrative 

de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.133/2005, îşi încetează 

aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică Mureş şi persoanelor 

nominalizate la art.1 care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 

 



    1/1 

 

 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş 

    

În conformitate cu prevederile art.85 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap este organ de specialitate al consiliului judeţean, cu 

activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de 

handicap. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.133/27.10.2005 privind înfiinţarea 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş s-a aprobat 

componenţa acestei comisii de evaluare, care a fost modificată şi completată ulterior 

prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş. 

Prin adresa nr. 23406 din 29.07.2016, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Mureş din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, solicită înlocuirea din comisie a doamnei dr. Lakatos Izabella, care s-a retras 

datorită faptului că nu mai lucrează la Direcţia de Sănătate Publică Mureş. 

Potrivit prevederilor art.85 alin.(4) lit.b din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, Comisia de 

evaluare trebuie să aibă în componenţă şi 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. 

Cu adresa nr. 7224 din 06.09.2016, Direcţia de Sănătate Publică Mureş ne transmite  

Dispoziţia nr. 201/05.09.2016, prin care a fost desemnată doamna dr. Deac Gabriella, 

consilier superior, ca reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, membru în 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, în locul doamnei dr. 

Lakatos Izabella. 

Faţă de cele prezentate şi luând în considerare emiterea unui număr mare de acte 

administrative de modificare a hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.133/2005,  

propunem Consiliului Judeţean Mureş actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, conform proiectului de hotărâre anexat. 

Ca ăspuns la adresa dvs. na’[fProgramuRO10-CORAI,desemnansare a acestuia, care  

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                                DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 
 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

2ex. 

Nr. 14437/22.09.2016 

Dosar VI B/6 

 

 

 












	hot 146
	hot 146 exp
	hot 146 adresa

