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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind  modificarea Regulamentului de organizare  i func ionare a

 Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru asisten  social i
protec ia  drepturilor copilului;

inând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i ale Metodologiei de
organizare i func ionare a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap aprobat  prin
H.G. nr. 430/2008;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a adminstra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare  i func ionare a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap anex  la prezenta hot râre.

Art.2. Se stabile te num rul maxim al edin elor pentru care se acord  indemniza ia lunar
pentru edin ele desf urate  în semestrul II al  anului  2011 la 8.

Art.3. Articolul 2 al Hot rârii Consiliului jude ean nr. 98 /2008 se abrog .
Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean  Maramure  din 28 iulie  2011. Au fost prezenti 31 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 28 iulie 2011
Nr. 91
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL COMISIEI DE  EVALUARE A

PERSOANELOR  ADULTE CU HANDICAP MARAMURE

CAPITOLUL I
Dispozi ii privind organizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protec ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificat i completat , Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap, denumit  în continuare comisia de evaluare, se organizeaz i
func ioneaz , ca organ de specialitate, f  personalitate juridic , al Consiliului Jude ean.

Art.2. Comisia de Evaluare este organ de specialitate al Consiliului Jude ean Maramure , cu
activitate decizional  în materia încadr rii persoanelor adulte în grad i tip de handicap i are
urm toarea componen :

a) pre edinte - un medic de specialitate expertiz  medical  a capacit ii de munc , medicin
intern , medicin  de familie sau un medic de medicin  general , absolvent de cursuri de
management în domeniul sociomedical;

b)  un medic de specialitate expertiz  medical  a capacit ii de munc , medicin  de familie
sau un medic de medicin  general , propus de direc ia de s tate public  jude ean ;

c) un reprezentant desemnat de organiza iile neguvernamentale care desfa oar  activit i in
beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;
e) un asistent social.
Art.3. Componen a nominal  a comisiei de evaluare se aprob  prin hot râre a Consiliului

Judetean Maramure , cu avizul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale.
Art.4. (1) Pre edintele comisiei de evaluare, f  a fi func ionar public, face parte din

structura de personal a Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .
(2) Membrii comisiei de evaluare, cu excep ia pre edintelui, au dreptul la o indemniza ie

lunar , stabilit   în func ie de num rul de edin e la care a participat,  în cuantum de 1%   din
indemniza ia cuvenit  Pre edintelui Consiliul jude ean pentru o edin  .Numarul maxim de sedinte
pentru care se plateste indemnizatia într-o lun  se stabile te anual prin Hot râre a Consiliului
jude ean în func ie de num rul dosarelor prognozate a fi evaluate. Plata indemniza iei se suport  din
bugetul alocat D.G.A.S.P.C. Maramures, de c tre Consiliul Jude ean Maramure .

(3) Pre edintele i membrii comisiei de evaluare nu fac parte din cadrul serviciului de
evaluare complex .

(4) Activitatea pre edintelui  Comisiei de evaluare este coordonat  de c tre Directorul
General  al D.G.A.S.P.C. Maramure , pre edintele comisiei având obliga ia de a respecta normele
interne ale institu iei.

(5) Din punct de vedere administrativ, pre edintele Comisiei de evaluare se subordonez
ierarhic conducerii D.G.A.S.P.C. Maramures i r spunde în fa a acesteia.

Art.5. Activitatea comisiei de evaluare este coordonat  metodologic de Ministerul Muncii,
Familiei i Protec iei Sociale prin Comisia superioar , organ cu activitate decizional  în
solu ionarea  contesta iilor la certificatele de încadrare  în grad i tip de handicap,  emise de
comisiile de evaluare jude ene sau ale sectoarelor municipiului Bucure ti.

Art.6. Comisia Superioar  are drept de control cu privire la activitatea Comisiei de evaluare,
urm rind:
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a) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei
persoane adulte;

b) respectarea metodologiei de lucru;
c) corectitudinea stabilirii deficien ei func ionale, a încadr rii în grad de handicap, a datei

dobândirii handicapului (pentru cazurile ce solicit  pensionarea pentru limita de vârst  ca persoan
cu handicap);

d) termenul de valabilitate al certificatelor de încadrare în grad de handicap.
Art.7. (1) edin ele Comisiei de evaluare se desf oar  în prezen a majorit ii membrilor

din componen a acesteia.
(2) Comisia de evaluare se întrune te obligatoriu o dat  pe s pt mân  în edin e ordinare i

ori de câte ori este necesar în edin e extraordinare, la convocarea pre edintelui.
(3) La lucr rile comisiei de evaluare pot participa, la cerere, i alte persoane, cu acordul

pre edintelui, în m sura în care prezen a lor este util .
(4) Prezen a membrilor Comisiei de evaluare la edin ele acesteia este obligatorie. În cazul

în care un membru absenteaz  de la edin e de dou  ori consecutiv, f  motive temeinice, acesta va
fi înlocuit.

(5) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în edin ele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu
votul majorit ii membrilor.

(6) edin ele comisiei de evaluare sunt conduse de c tre pre edintele acesteia.
(7) La edin e particip , în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, f  a fi

implicat în solu ionarea cazurilor.
Art.8. (1) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurat  de 2 persoane

care fac parte din structura de personal a D.G.A.S.P.C. Maramure , din care o persoan  cu studii
juridice.

(2) Secretarul comisiei de evaluare este  numit prin dispozi ie a conduc torului
D.G.A.S.P.C. Maramure .

Art.9. Cheltuielile  curente i de capital necesare func ion rii Comisiei de evaluare se
suport  din bugetul alocat D.G.A.S.P.C. Maramure  de c tre Consiliul Jude ean Maramure .

Art.10. Au dreptul de a fi evaluate persoanele c rora mediul social, neadaptat deficien elor
lor fizice, senzoriale, psihice, mentale i/sau asociate, le împiedic  total sau le limiteaz  accesul cu
anse egale la via a societ ii, necesitând m suri de protec ie în sprijinul integr rii i incluziunii

sociale.
Art.11. (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex i continuu

prin care sunt estimate i recunoscute particularit ile de dezvoltare, integrare i incluziune social  a
acestora. Procesul presupune colectarea de informa ii cât mai complete i interpretarea acestora în
scopul orient rii asupra deciziei i interven iei.

(2) Evaluarea este subordonat  principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit c ruia
orice decizie sau m sur  este luat  numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile
abord rile întemeiate pe mil i pe percep ia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.

Art. 12. Evaluarea prezint  urm toarele caracteristici:
a) este axat  pe poten ialul de dezvoltare, integrare i incluziune social  al adultului,

eviden iaz  ce tie i ce poate face adultul cu handicap, ce abilit i i deprinderi are sau poate
dezvolta;

b) este bazat  pe modelul social al abord rii dizabilit ii, presupunând o abordare
integratoare a elementelor relevante: s tate, grad de adaptare psihosocial , nivel de educa ie, grad
de dezvoltare a abilit ilor profesionale;

c) este unitar , în sensul c  opereaz  cu acelea i obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuat  în echip , to i membrii echipei sunt implica i activ, fiecare lucrând

complementar cu cel lalt;
e) respect  drepturile i demnitatea persoanei cu handicap, precum i principiul "Nimic

pentru noi, f  noi!" care constituie baza oric rei decizii luate în ceea ce prive te persoana cu
handicap.
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CAPITOLUL II
 Func ionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Art.13. Comisia de evaluare are urm toarele atribu ii principale:
a) stabile te încadrarea în grad i tip de handicap i, dup  caz, orientarea profesional  a

adultului cu handicap;
b) stabile te m surile de protec ie a adultului cu handicap, în condi iile legii;
c) reevalueaz  periodic sau la sesizarea D.G.A.S.P.C. Maramure  încadrarea în grad i tip de

handicap, orientarea profesional , precum i celelalte m suri de protec ie a adul ilor cu handicap;
d) revoc  sau înlocuie te m sura de protec ie stabilit , în condi iile legii, dac

împrejur rile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
e) solu ioneaz  cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;

f) informeaz  adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la m surile de
protec ie stabilite i obliga iile ce le revin;

g) promoveaz  drepturile persoanelor cu handicap în toate activit ile pe care le întreprinde;
i) încadrarea sau neîncadrarea în grad de handicap se va face în conformitate cu prevederile

art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protec ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
cu modific rile i complet rile ulterioare i a Ordinului nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea
criteriilor medico-psihosociale pe baza c rora se stabile te  încadrarea în grad de handicap, precum
i a preciz rilor i instruc iunilor metodologice emise de Comisia Superioar  de Evaluare, care sunt

cu caracter obligatoriu, în vederea aplic rii cât mai unitare a prevedilor legale.
Art.14. În vederea exercit rii atribu iilor ce revin comisiei de evaluare, func ioneaz

serviciul de evaluare complex  a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul D.G.A.S.P.C.
Maramure , atribu iile acestuia fiind stabilite conform prevederilor legale, cuprinse i în
Regulamentul de Organizare i Func ionare al DGASPC.

Art.15. (1) Cererea-tip de evaluare complex  în vederea încadr rii în grad de handicap se
întocme te potrivit modelului prev zut în anexa nr. 4 din H.G. nr. 430/2008.

(2) Cererea-tip de evaluare complex  poate fi ob inut  de pe site-ul D.G.A.S.P.C.
Maramure ,  prim ria de domiciliu sau din alte surse.

(3) Documentele necesare în vederea evalu rii complexe sunt urm toarele:
a) cerere-tip de evaluare complex ,

 b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;

 d) ancheta social  efectuat  de serviciul social specializat din cadrul prim riei în a
rei raz  are domiciliul sau re edin a persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prev zut în

anexa nr. 6 din H.G. nr. 430/2008.
(4) Documentele medicale men ionate la alin. (3) lit. c) sunt:

a) referat privind situa ia medical  prezent , întocmit de medicul specialist;
 b) scrisoare medical -tip de la medicul de familie, potrivit modelului prev zut în

anexa nr. 5 din H.G. nr. 430/2008, numai în situa ia primei prezent ri la serviciul de evaluare
complex ;

c) investiga ii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complex .
(5) Cererea-tip de evaluare complex  a persoanei solicitante, înso it  de documentele

necesare prev zute la alin. (3):
a) se depune de c tre persoana solicitant  la registratura prim riei din localitatea de

domiciliu/re edin  sau la registratura D.G.A.S.P.C. Maramure ;
b) în cazul persoanelor care solicit  reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte de

expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complex , obligatoriu, în termen de 5 zile

lucr toare de la înregistrare, de c tre prim rie, i în termen de 24 de ore de la înregistrare, de c tre
D.G.A.S.P.C.
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(6) Serviciul de evaluare complex  verific i analizeaz  dosarul persoanei solicitante, care
trebuie s  con in  documentele prev zute la alin. (3), i, în termen de 5 zile lucr toare, comunic
telefonic persoanei în cauz  data planificat  la care aceasta urmeaz  a se prezenta în vederea
evalu rii.

(7) În situa ia în care persoana se prezint  personal  la sediul D.G.A.S.P.C. Maramure
pentru depunerea cererii tip de evaluare complex i a documentelor  prev zute la alin. 3, aceasta
este remis  imediat dup  înregistrare, serviciului de evaluare complex  a persoanelor adulte cu
handicap în vederea planific rii evalu rii.

(8) În cazul unui dosar incomplet, serviciului de evaluare complex  a persoanelor adulte cu
handicap solicit  completarea dosarului cu documentele necesare.

(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale i a anchetei sociale,
evaluarea complex  se va efectua la domiciliul/re edin a persoanei în cauz .

(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigur rii evalu rii complexe la
domiciliu/re edin , potrivit alin. (9), se suport  din bugetul D.G.A.S.P.C. Maramure .

(11) Evaluarea complex  se realizeaz  în maximum 60 de zile de la data înregistr rii cererii
i documentelor la serviciul de evaluare complex .

(12) Rezultatele evalu rii complexe sunt consemnate în raportul de evaluare complex ,
prev zut în anexa nr. 7 din H.G. nr. 430/2008, care se transmite Comisiei de Evaluare, împreun  cu
dosarul solicitantului.

(13) Leg tura dintre Serviciul de Evaluare Complex i Comisia de Evaluare  este asigurat
de c tre Secretariatul comisiei.

Art.16. În exercitarea atribu iilor privind încadrarea unei persoane adulte în  grad i tip  de
handicap, Comisia de Evaluare :

a) analizeaz  dosarul înso it de raportul de evaluare complex  cu propunerea de încadrare în
grad de handicap i stabile te încadrarea în grad de handicap;

• Gradul de handicap ce se atest  prin certificat poate fi:
− or ;
− Mediu;
− Accentuat;
− Grav.

Pentru persoanele cu handicap grav se va face men iunea  în certificatul de încadrare dac
pot beneficia de un asistent personal, conform prevederilor  art. 30din H.G. nr. 268/2007, cu
modific rile i complet rile ulterioare.

b) elibereaz  certificatul de încadrare în grad de handicap i elaboreaz   programul
individual de de reabilitare i integrare social , potrivit modelelor prev zute în anexele nr. 1 i 2
din H.G. Nr. 430/2008

c)  în situa ia în care rezultatul evalu rii complexe a unei persoane nu sus ine încadrarea în
grad de handicap, comisia de evaluare motiveaz  respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor
pct. II din anexa nr. 1, din H.G. nr. 430/2008.

d) încadrarea sau respingerea încadr rii  în grad i tip de handicap se atest  prin certificat
emis de Comisia de evaluare.

e) Comisia de Evaluare solu ioneaz  cazul în termen de 15 zile lucr toare de la data referirii
dosarului de c tre Serviciul de Evaluare Complex .

Art.17. (1) O dat  cu emiterea certificatului de încadrare  în grad i tip de handicap, comisia
de evaluare va întocmi programul  individual de reabilitare i integrare social  a adultului cu
handicap, la propunerea serviciului de evaluare complexa;

(2) Certificatul prev zut la alin. (1) d  dreptul adultului cu handicap de a beneficia de
drepturile prev zute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

(3) Programul individual  de reabilitare i integrare social   a adultului cu handicap,
prev zut la alin. (1) al prezentului articol, se întocme te i se revizuie te în conformitate cu
prevederile legale.
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(4) Programul individual  de reabilitare i integrare social   a adultului cu handicap se va
întocmi cu consultarea obligatorie a persoanei cu handicap sau a reprezentan ilor legali ai acestora.

Art.18. (1) În exercitarea atribu iilor privind orientarea profesional  a unei persoane adulte
cu handicap, comisia de evaluare elibereaz  certificate de orientare profesional , potrivit modelului
prev zut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 430/2008.

(2) În vederea ob inerii certificatului de orientare profesional , persoana cu handicap va
depune o cerere  în acest sens la prim ria din localitatea în a c rei raz  teritorial   î i are
domiciliu/re edin a sau la registratura D.G.A.S.P.C. Maramure , care o va transmite în termen de 5
zile lucr toare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complex .

Art.19. In exercitarea atribu iilor privind stabilirea m surilor de protec ie a adultului cu
handicap, Comisia de Evaluare la recomandarea Serviciului de Evaluare Complex  poate stabili
urm toarele m suri de protec ie a persoanelor cu handicap:

a) admiterea în centre reziden iale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.

Art.20. (1) În vederea admiterii în centre publice reziden iale sau de zi, persoana cu
handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune i va înregistra o cerere în acest sens, la
prim ria în a c rei raz  teritorial  î i are domiciliul sau re edin a persoana cu handicap, prim ria
urmând s  o transmit , în termen de maximum 5 zile lucr toare, la registratura D.G.A.S.P.C.
Maramure , înso it  de urm toarele documente:
     a) copie de pe actele de identitate;
     b) certificatul de na tere, de c torie sau de deces al apar in torului;
     c) copie de pe documentul care atest  încadrarea în grad de handicap;
     d) adeverin  de venit;
     e) documente doveditoare a situa iei locative;
     f) ultimul talon de pensie, dac  este cazul;
     g) raportul de anchet  social ;
     h) investiga ii paraclinice;
     i) dovada eliberat  de serviciul specializat al prim riei în a c rei raz  teritorial  î i
are domiciliul sau re edin a persoana cu handicap, prin care se atest  c  acesteia nu i s-au putut
asigura protec ia i îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(2) Registratura D.G.A.S.P.C. Maramure   va transmite Serviciului de Evaluare Complex
cererea persoanei solicitante, împreun  cu documentele prev zute la alin. (1), în termen de
maximum 5 zile lucr toare de la înregistrare.

(3) Serviciul de Evaluare Complex  analizeaz  dosarul i întocme te raportul de evaluare
complex  cu propunerea unei m suri de protec ie pentru persoana cu handicap.

(4) Comisia de evaluare solu ioneaz  dosarul i stabile te m sura de protec ie, în termen de
cel mult 15 zile de la data înregistr rii dosarului la Secretaritul comisiei.

(5) Decizia comisiei de evaluare se redacteaz  de c tre secretariatul acesteia în termen de cel
mult 3 zile de la data la care a avut loc edin a comisiei de evaluare i se comunic  prin po ,
persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucr toare de la data redact rii.

Art.21. Exercitarea atribu iilor privind informarea adultului cu handicap sau a
reprezentantului legal al acestuia cu privire la m surile de protec ie stabilite, se realizeaz  prin
secretariatul comisiei de evaluare. Informa iile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap
pot fi ob inute de la secretariatul comisiei de evaluare i de la Serviciul de Evaluare Complex ,  de
orice persoan  fizic  sau juridic  interesat .

Art.22. (1) Comisia de evaluare competent  s  solu ioneze cazurile privitoare la persoanele
adulte care solicit  încadrarea în grad de handicap sau care necesit  o m sur  de protec ie este cea
în a c rei raz  teritorial  se afl  domiciliul sau re edin a persoanei în cauz .

(2) Certificatele de încadrare în grad i tip de handicap i certificatele de orientare
profesional  eliberate de comisia de evaluare în condi iile alin. (1) i aflate în termen de valabilitate
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sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-
teritorial  în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorial  în alta.

Art.23. (1) În rela ia cu Serviciul de Evaluare Complex , secretariatul comisiei înregistreaz
în registrul propriu de eviden  dosarele persoanelor cu handicap solicitante, dup  realizarea
evalu rii de c tre serviciul de evaluare complex .

(2) În rela ia cu Comisia de Evaluare, secretariatul îndepline te urm toarele atribu ii:
 a) asigur  transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, înso ite de raportul de

evaluare complex  cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul de
Evaluare Complex , potrivit modelului prev zut în anexa nr. 7 din H.G. nr. 430/2008;

 b) transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi i data de desf urare ale
edin elor, în baza convocatorului semnat de pre edintele acesteia;

 c) ine eviden a desf ur rii edin elor;
 d) întocme te procesele-verbale privind desf urarea edin elor;
 e) redacteaz  certificatele de încadrare în grad de handicap i certificatele de

orientare profesional , în termen de cel mult 3 zile lucr toare de la data la care a avut loc edin a;
 f) gestioneaz  registrul de procese-verbale;
 g) gestioneaz  registrul de contesta ii;
 h) redacteaz  alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) În rela ia cu persoanele care solicit  încadrarea în grad de handicap, secretariatul

transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adic
certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare i integrare social
i certificatul de orientare profesional , precum i alte documente eliberate de comisia de evaluare,

în termen de 5 zile lucr toare de la data prev zut  la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndepline te orice alte atribu ii stabilite, în condi iile

prev zute de lege, de conduc torul D.G.A.S.P.C. Maramure .
Art.24. (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare

profesional i deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum i modul în care acestea au fost
luate se consemneaz  de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al edin ei; procesul-
verbal se semneaz  de c tre pre edinte i de membrii prezen i.

(2) Procesele-verbale ale edin elor se consemneaz  în registrul de procese-verbale ale c rui
pagini se numeroteaz i trebuie s  poarte tampila comisiei de evaluare, precum i semn tura
secretarului comisiei de evaluare.

(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semneaz  de c tre pre edinte i de
membrii acesteia i se contrasemneaz  de c tre secretarul comisiei de evaluare.

Art.25. (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap i programul individual de integrare
i reabilitare social , certificatul de orientare profesional , precum i m surile comisiei de evaluare

privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre reziden iale ori de zi se comunic
personal sau prin po ,  persoanei cu handicap sau, dup  caz, p rin ilor/reprezentan ilor legali,
asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de c tre secretariatul comisiei de
evaluare în termen de 5 zile lucr toare de la data redact rii.

(2) O dat  cu transmiterea documentelor persoanei solicitante i se comunic i drepturile de
care beneficiaz  precum i modalitatea de a le ob ine.

(3) Certificatele de încadrare în grad de handicap i certificatele de orientare profesional
pot fi contestate, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioar  de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap.

(4) Contesta iile se depun i se înregistreaz  la secretariatul comisiei de evaluare care a
eliberat documentul, iar acesta va transmite contesta ia i dosarul persoanei în cauz , în termen de 5
zile lucr toare, Comisiei superioare.

(5) Contesta iile se solu ioneaz  prin decizii emise de Comisia superioar , în termen de 45
de zile lucr toare de la data înregistr rii.
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(6) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare. Cererile adresate instan ei de contencios
administrativ sunt scutite de taxa judiciar  de timbru.

CAPITOLUL III
Dispozitii Finale

Art.26. (1) Pre edintele i membrii comisiei de evaluare r spund în fa a Consiliului
Jude ean Maramure , pentru neîndeplinirea obliga iilor care le revin potrivit legii, precum i pentru
adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispozi iilor legale.

(2) Eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap f  respectarea prevederilor
legale în  vigoare, se sanc ioneaz  conform art. 100, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 448/2006 privind
protec ia i promovarea drepturilor persoanei cu handicap, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

(3) In cazul în care Pre edintele Comisiei de Evaluare se afl  în concediu de odihn  sau în
orice alt  imposibilitate de a se prezenta la comisie în vederea asigur rii continuit ii activit ii
comisiei i pentru a nu prejudicia drepturile persoanelor cu handicap sau a celor care au solicitat
evaluarea în vederea încadrarii în grad de handicap, acesta va fi înlocuit de c tre medicul specialist
din cadrul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în baza unei dispozi ii emise de

tre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Maramure .
Art.27. Modific rile aduse acestui Regulament vor putea fi efectuate numai prin hot râre a

Consiliului Jude ean Maramure
Art.28. Prezentul Regulament intr  în vigoare începând cu data aprob rii de c tre Consiliul

Jude ean Maramure .


