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H O T Ă R Â R E   
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 

privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al acestei comisii, cu modificările și completările ulterioare 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 28417/2021 - X din 24.11.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa,   

 Examinând: 
- Raportul de specialitate nr. 28425/2021 - Z din 24.11.2021 al Direcţiei 

Coordonarea Organizare; 
- Hotărârea Consiliului Județean  Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea 

componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- adresa nr. 21766 din 22.11.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița; 

- Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 
Adopții nr. 34554/DPPD/MV din 24.11.2021; 

 - Avizul nr. 28454/2021 - X din 24.11.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială şi familie; 

 În conformitate cu : 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) şi art. 191 alin. (1) lit. e), alin. (6) 

lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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- prevederile art. 45 și art. 47 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 
din 30.03.2021, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.I  Articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 100 din 

27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al acestei comisii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în 
sensul că în cadrul componenţei Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Ialomița se aprobă înlocuirea cu caracter temporar, pentru o perioadă de 
maxim 6 luni,  din funcția de Președinte a doamnei doctor Matcaș Raluca Dorina – medic 
primar expertiza medicală a capacității de muncă, ca urmare a incapacității temporare de 
muncă a acesteia, cu doamna doctor Preuțescu Mihaiela - Aurelia - medic primar 
medicină de familie. 

 
Art.II La data încetării incapacității temporare de muncă a doamnei doctor Matcaș 

Raluca Dorina aceasta va exercita atribuțiile de Președinte al Comisiei Județene de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița. 

 
Art.III Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.IV Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. I, direcțiilor de 
specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Comisiei Județene de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița, și, spre luare la cunoștință, Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa – Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  
 

                    PREŞEDINTE         
                 MARIAN PAVEL           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                           Secretarul general judeţului Ialomiţa  
                                       Adrian Robert IONESCU 
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