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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                                ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR.306      

                                   din 21 decembrie 2020 
 
 

privind:  aprobarea modificarii  componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor  
               Adulte cu Handicap Braila 

 
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 21 decembrie 2020;  
Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

rapoartele intocmite de Directia Administratie Publica Contencios nr.24798/09.12.2020 si 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr. 50131/17.11.2020; 
Vazand:  

- Avizul Comisiei pentru sanatate si protectie sociala; 
- Avizul nr. 28521/27.11.2020, eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. 
- Art.85, alin.5 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor 

persoane cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
- Art.8, alin.1 si alin.2 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobata prin HG 430/2008  
- Ordinul 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor 

adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap 
In temeiul prevederilor art.182, art. 196 alin (1) litera “a” din Ordonanţa de urgenţă  nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

Art.1 -    Se aproba modificarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap Braila, dupa cum urmeaza: 

- Peris Ovidiu – presedinte – medic specialist, medicina de familie – Directia Generala 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila; 

- Anastase Adina Silvia – membru – medic specialist, medicina de familie si medicina 
muncii, desemnat de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Braila;  

- Constantinescu Cristiana – membru – reprezentant desemnat de catre Asociatia 
Nevazatorilor din Romania- Filiala Judeteana Braila;  

- Bacalu Cristiana Manuela – membru – psiholog – desemnat de catre Colegiul 
Psihologilor-filiala Braila;  

- Gheorghe Cristina – membru – asistent social, Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului Braila.  

Art.2. - Se aproba acordarea unei indemnizatii de sedinta pentru presedintele si membrii 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila in cuantum de 1% din 
indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Braila.  



Art.3. - Plata indemnizatiei se suporta de catre Consiliul Judetean Braila prin 
bugetul repartizat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila .  
           Art.4. - La data adoptarii prezentei hotarari inceteaza aplicabilitatea Hotararii 

Consiliului Judetean Braila nr.173/2020 privind aprobarea modificarii componentei Comisiei 
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braila.  

           Art.5  -  Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei 
administratie publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si celor interesati.  
   
 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 

 
 
 
       PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,        
FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      

 
 


