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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea indemnizaţiei lunare a membrilor Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap 

pentru adulţi Alba 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2009; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare a membrilor 
Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 
 - raportul de specialitate al Direcţiei juridică şi cancelarie nr.16235/14.12.2009. 
 Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6- „Sănătate şi protecţie socială”. 
 Văzând: 
 -referatul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba nr.13.142/14.12.2009 
înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr.16.319/15.12.2009; 
 - Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.229/27.10.2005 privind înfiinţarea Comisiei judeţene de evaluare 
a persoanelor cu handicap pentru adulţi; 
 Având în vedere dispoziţiile: 
 -art.15 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 
Fondul Monetar Internaţional; 
 - Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se stabileşte indemnizaţia lunară a membrilor Comisiei judeţene de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi Alba, pentru perioada noiembrie 2009 - decembrie 2010, în cuantum de 1% din 
indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean Alba . 
 Art.2. Articolul 2 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei judeţene de evaluare 
a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba, se modifică în mod corespunzător iar Hotărârea Consiliului judeţean 
Alba nr.256/17.11.2005 privind stabilirea indemnizaţiei lunare a membrilor Comisiei judeţene de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba, se abrogă. 
 Prezenta hotărâre se comunică şi se înaintează: 
 - Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
 - Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba; 
 - Membrilor comisiei. 
 
 
 PREŞEDINTE                                                                                                Contrasemnează, 
ION DUMITREL                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI            

                                                                                                MARIANA HURBEAN 
 

 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 22 decembrie  2009. 
Nr.243 
 


