
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al 

Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud, Gîrbova şi al Centrului de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos  

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iulie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrelor de îngrijire şi asistenţă Abrud, 
Gârbova şi al Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos; 

- Raportul de specialitate nr.9032/2008 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
Văzând: 
-Hotărârea nr.131/20 iunie 2008 privind constituirea Consiliului judeţean Alba; 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6- Comisia de sănătate şi protecţie 

socială. 
-Luând act de rezultatul votului secret. 
Având în vedere prevederile: 
-Hotărârii Guvernului nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; 
-art.12 din Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.84/30.03.2004 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Galda de Jos şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor de 
îngrijire şi asistenţă Abrud şi Gîrbova, cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului 
judeţean nr.123/2005;  
 În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Domnul Teişan Sorin Constantin, consilier judeţean, se desemnează 
reprezentant al Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de îngrijire şi 
asistenţă Abrud. 

Art.2. Domnul Dragosin Petru Romi, consilier judeţean, se desemnează reprezentant 
al Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de îngrijire şi asistenţă 
Gîrbova. 

Art.3. Domnul Popa Romul, consilier judeţean, se desemnează reprezentant al 
Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrului de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Galda de Jos. 

Art.4. Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.124/19.05.2005 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului judeţean Alba în Comitetul director al Centrelor de îngrijire şi 
asistenţă Abrud, Gîrbova şi al Centrului de recuperarea şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de 
Jos, se abrogă. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
 - Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 
 - Persoanelor nominalizate în hotărâre. 
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