
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

    Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, stabilirea 
componenţei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de organizare

 şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6,  precum şi  Expunerea  de  motive  a 
Primarului Sectorului 6;

În  temeiul  prevederilor  art.  13  din  Ordonanţa  nr.  14/2003 privind   înfiinţarea, 
organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Handicap,  cu 
modificările  şi completările  ulterioare şi  cele ale H.G. nr.  430/2008 pentru aprobarea 
Metodologiei  privind  organizarea  şi  funcţionarea  comisiei  de  evaluare  a  persoanelor 
adulte cu handicap;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
 Luând act de prevederile art. 45 alin. 1 şi art. 81 alin 2 lit. j) şi n) din Legea nr. 

215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se înfiinţează Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi se 
stabileşte  componenţa  acesteia  conform  Anexei  nr.  1  care  face  parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă REGULAMENTUL – CADRU de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, conform Anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea  de  Consiliul  Local  Sector  6  nr.  241/2005  privind  înfiinţarea  Comisiei  de 
evaluare  a  persoanelor  cu  handicap  pentru  adulţi  în  cadrul  Direcţiei  Generale  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi aprobarea REGULAMENTULUI – 
CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi.

Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţă  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                        pentru legalitate 
                                                                                               Secretarul Sectorului 6
    George Claudiu Angliţoiu  

         Gheorghe Floricică
Nr.: 30
Data: 25.02.2010
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EXPUNERE DE MOTIVE

În  conformitate  cu  prevederilor  art.  13  din  Ordonanţa  nr.  14/2003  privind 
înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu 
Handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale H.G. nr.430/2008 pentru 
aprobarea  Metodologiei  privind  organizarea  şi  funcţionarea  comisiei  de  evaluare  a 
persoanelor  adulte  cu  handicap  în  subordinea  Consiliilor  locale  ale  sectoarelor 
Municipiului Bucure ti se înfiin ează, prin hotărîre, comisii de evaluare a persoanelorș ț  
adulte cu handicap . 

Comisia de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap are ca obiectiv principal 
protejarea persoanelor adulte cu handicap, prin încadrarea adultului în grad de handicap , 
orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă, precum 
şi prin măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

 În vederea respectării procedurii de evaluare şi încadrare a persoanelor adulte cu 
handicap  supun  spre  dezbatere  şi  aprobare  Consiliului  Local  Sector  6  Proiectul  de 
Hotărâre  privind  înfiinţarea  Comisiei  de  evaluare  a  persoanelor  adulte  cu  handicap, 
stabilirea  componen ei  acesteia  şi  aprobarea  REGULAMENTULUI  –  CADRU  deț  
organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.   

PRIMAR
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAS
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,
COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 

stabilirea componen ei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU deț  
organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia  de evaluare  a  persoanelor  adulte  cu handicap,  denumită în  continuare 
comisia  de  evaluare,  se  organizează  şi  funcţionează,  potrivit  prevederilor  art.  85  din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, actualizată, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului 
local din cadrul fiecărui sector al municipiului Bucureşti.

 Comisia  de  evaluare  desfăşoară  activitate  decizionala  în  domeniul  încadrării 
persoanelor  adulte  în  grad de handicap,  respectiv  în domeniul  promovării  drepturilor 
acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prevederilor H.G. nr. 
430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele 
prevazute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicată, actualizată, după cum 
urmează:
    a) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
    b)  stabileşte,  după caz,  orientarea profesională  a  adultului  cu handicap,  respectiv 
capacitatea de muncă;
    c) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în conditiile legii;
    d) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia  copilului  judeţene,  respectiv  locale  ale  sectoarelor  municipiului  Bucureşti, 
încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de 
protecţie a adulţilor cu handicap;
    e)  revocă  sau  înlocuieşte  măsura  de  protecţie  stabilită,  în  condiţiile  legii,  dacă 
împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    f) îl  informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul  legal al acestuia cu 
privire la măsurile de protecţie stabilite;
    g) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
    h)  promovează  drepturile  persoanelor  cu handicap în toate  activităţile  pe care  le 
întreprind.
 Ţinând cont de această situaţie de fapt, înaintăm spre aprobare Consiliului Local al 
sectorului 6, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, stabilirea componen ei acesteia şi aprobarea REGULAMENTULUIț  
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– CADRU de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ
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