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JUDEŢUL ALBA          
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea Comisiei de expertiză medicală a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  ordinara la data de 19.05.2005; 
Luând în dezbatere: 
-     Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de expertiză medicală a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre ; 
- Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete nr. 4777 din 10.05.2005 
Văzând propunerile Direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba nr.1503/9.05.2005 ; 

avizul conform  al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. ......... şi avizul 
Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România nr.190/09.05.2005. 

-  Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia de sănătate şi asistenţă 
socială; 

Având în vedere dispoziţiile : 
- Ordonanţei de urgenţă nr. 102/1999 privind protecţia specială a persoanelor cu 

handicap, cu modificările şi completările ulterioare ; 
-  Ordonanţei nr.14/2003 privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale  pentru persoanele  cu Handicap, modificările şi completările  prin Legile 
nr.144/2004 şi 467/2004;  

- art.104 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi  

-  Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.198/2004 privind  înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea  Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.  

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică  locală  , cu 
modificările şi completările ulterioare  
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1  (1) Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba se 
reorganizează – potrivit anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 (2)   Preşedintele Comisiei face parte din structura de personal a Direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului Alba, încadrat, potrivit legii, pe baza  raportului individual 
de muncă. 
Art.2   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Comisiei de expertiză medicală a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba -  potrivit anexei  nr. 2 – parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
Art.3     Membrii Comisiei beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 15% din 
indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean Alba, dar nu mai mare de 20% lunar, indiferent 
de numărul de şedinţe. 
Art.4    Cheltuielile curente necesare funcţionării  Comisiei se asigură din bugetul Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Alba. 
 



Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-    Prefecturii judeţului Alba, 
- Persoanelor nominalizate în anexa 1. 
- Direcţia de sănătate publică. 
- Autoritate Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
- Direcţiei judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului  

 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,   
   Ion DUMITREL                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL 
                                                                         Mariana HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 19.05,5005 
Nr.129 
 
 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA      

JUDEŢUL ALBA                                                                                   Anexa 1 la  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                           Hotărârea  nr. 129 din 19.05.2005 
 
 
 
 
 

Componenţa 
Comisiei de expertiză medicală a persoanelor  cu handicap 

Pentru adulţi a judeţului Alba 
 
 
 

Nr. 
crt 

SPECIFICAŢIE NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

SPECIALITATEA 

1 Preşedinte Marchidanu Daniela 
Teodora 

Medic specialist de medicină 
generală 

2 Medic specialist Pătrăşcanu Călin Medic primar ortopedie 
3 Medic specialist Barbonţa Cristian Medic primar chirurgie 

generală 
4 Medic specialist Platon Tatiana Medic primar oftalmologie 
5 Medic specialist Lazăr Violeta Medic primar oftalmologie 
6 Medic specialist Bogdan Liliana Medic primar interne/nefrologie
7 Medic specialist Meteş Maria Medic primar medicină internă 
8 Medic specialist Busuioc Florin Medic specialist psihiatrie 
9 Medic specialist Ciugudean Simona Medic specialist psihiatrie 
10 Medic specialist Radu Aurel Medic specialist neurologie 
11 Psiholog Dinu Angela Cleria Psiholog 
12 Asistent social Prodan Liliana Consilier asistent 
13 Reprezentant al ONG-urilor care 

desfăşoară activităţi de protecţie a 
persoanelor cu handicap 

Joldeş Maria  

 
 
 


