
ROMÂNIA      
JUDEŢUL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind  propunerea de înlocuire a asistentului social din  Comisia  

 judeţeană de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi – Alba 

 

 
Consiliul judeţean Alba întrunit in şedinţa ordinară pe data de 27 martie 2008;  
Luând în dezbatere 
- Proiectul de hotărâre nr.100/19.03.2008 privind  propunerea de înlocuire a asistentului 

social din  Comisia  judeţeană de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi - Alba 
 -     Adresa nr. 2005/03.03.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 3914/19.03.2008; 
            -   Văzând avizul favorabil al Comisiei  de specialitate  nr. specialitate   nr.6 – 
Comisia de sănătate şi asistenţă socială; 

Văzând: 
-  avizul favorabil al Autorităţii Naţionale pentru  Persoanele cu Handicap, 

nr……………, privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap  pentru adulţi din subordinea Consiliului judeţean Alba; 
           Având în vedere prevederile :  
            -  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare ; 
            - Ordonanţei nr.14/2003 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale  pentru Persoanele  cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
            -  Art.91  alin.(5), pct.2 din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 şi art.115 –(1) lit. ”c” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată adoptă prezenta 

 
HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se  aprobă înlocuirea d-nei Prodan Liliana, asistent social în  Comisia de 
evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi - Alba , cu dl Frăcea Valentin . 

Art.2. Anexa   Hotărârii nr. 151/27.09.2007 privind componenţa Comisiei de evaluare 
a persoanelor cu handicap pentru  adulţi  Alba, se modifică potrivit art.1 urmând a avea 
componenta prevăzută în anexă - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 
-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba, 
- Persoanelor nominalizate  în anexă, 
- Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
- Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei  juridice şi cancelarie; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
 
PREŞEDINTE,   

   Ion DUMITREL                                                                    Contrasemnează, 
                                           Secretarul judeţului 
                                                                                                            Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 27 martie 2008 
Nr.89 
 


