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  HOTĂRÂRE  
privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap, de pe langă Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba  

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în sedinţa ordinară în data de 21.04.2011 
 
Luând în dezbatere : 
      -expunerea de motive şi  proiectul de hotărâre privind modificarea şi  completarea componenţei 
Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Alba, de pe lângă Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, iniţiat de domnul vicepreşedinte Sorin 
Ioan Bumb şi înregistrat sub nr. 103/13.04.2011, 
       -referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 1321/17. 
02.2011 privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a 
problemelor persoanelor cu handicap şi adresa Direcţiei de Sănătate Publică Alba nr. 
1244/07.04.2011, 
      -raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr.4878/13.04.2011 
      -ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6-  Sănătate şi protecţie socială 
 
Având în vedere dispoziţiile : 
       -Art. 91 alin 1 şi art. 92 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare  
       -Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
       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 următoarea  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 
nr. 79/30 mai 2007 cu privire la componenţa Comitetului Judeţean de analiză a problemelor 
persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, urmând să aibă structura din anexă-parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2. Se abrogă Art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79/30 mai 2007 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Membrilor comitetului  
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2011/hotarari-2011/Anexa1 H101.pdf

