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                  CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
 

HOTĂRÂREA NR. ___ 
                                       din 05 septembrie 2013 

 

pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 133 din 
data de 27 octombrie 2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Mureş, aprobarea componenţei acesteia şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare 
 

 

 
          Consiliul Judeţean Mureş, 

          Văzând Expunerea de motive nr. 24.003 din 23.08.2013 a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş,  

Având în vedere prevederile art. 85 şi art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008,  
În temeiul art. 91 alin. (1), lit. "d", alin. (5), lit."a", pct. 2 şi al art. 97 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
  
 

        hotărăşte: 

           Art.1. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.133/27.10.2003 privind 

înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, aprobarea 
componenţei acesteia şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare  cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş şi membrilor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Mureş, care răspund de ducerea ei la îndeplinire. 
 

 
                    PREŞEDINTE               

 Ciprian Dobre                                              

                                                                Avizat pentru legalitate 
                                                                        SECRETAR 

                                   Aurelian Paul Cosma 

 
 
 

 

 



   
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI 

 
 

540081,Tg. Mureş, str.Trebely, nr. 7, CIF 9719809, cont Trezorerie RO23 TREZ 4762 4680 220XXXXX, Tel: 
0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561, 

E-mail: office@dgaspcmures.ro, www.dgaspcmures.ro 
Operator date cu caracter pesonal nr. 16843 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 133 din data de 27 octombrie 2005 privind înfiinţarea Comisiei 

de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, aprobarea componenţei 

acesteia şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
 

  

 
        Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 133 din 27 octombrie 2005 s-a aprobat 
înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, componenţa 

acesteia şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. Acest act administrativ a fost 
modificat ulterior doar în ceea ce priveşte componenţa comisiei, ultima modificare fiind 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 106/25.07.2013. 

        Întrucât, de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei, în 
anul 2005 şi până în prezent, au intervenit modificări legislative în acest domeniu, 

respectiv a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 de aprobare a Metodologiei 
privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
se impune actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei, conform 

noilor prevederi.  
        De asemenea, potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr. 106/25.07.2013, în termen de 30 de zile de la data adoptării acesteia, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, avea obligaţia elaborării şi 
supunerii spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, actualizat în 

conformitate cu noile reglementări. 
       Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare modificarea şi înlocuirea Anexei 2 – 
„ Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap Mureş” la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 133 din data de 27 
octombrie 2005, conform proiectului de hotărâre alăturat. 
 

 
Director General 

Schmidt Lorand 
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