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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

               HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenţei Comisiei de expertiză medicală a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit in şedinţa  extraordinara la data de 29.08.2005; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de 

expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 
- Expunerea de motive  privind   modificarea componenţei Comisiei de expertiză 

medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 
-  Propunerile Direcţiei de sănătate publică a judeţului Alba şi avizul conform  al 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind   modificarea componenţei 
Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi Alba; 

-    Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare si bugete cu privire la  
modificarea componenţei Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru 
adulţi Alba; 

-  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, modificată şi completată  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,  
            - Hotărârii 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. Se aprobă modificarea Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi Alba , urmând a avea componenţa prevăzută în anexă - parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 

Art.2. Anexa  nr.1 a Hotărârii 129/19.05.2005, se abrogă. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: 



-    Instituţiei prefectului - judeţul Alba, 
            -    Persoanelor nominalizate în anexa 1. 

-   Direcţiei de sănătate publică. 
-   Autorităţii  Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 
-   Direcţiei judeţene de Asistenţă Socială şi protecţia copilului 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE,   
   Ion DUMITREL                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                  p. SECRETAR GENERAL 
                                                                                            Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alba Iulia, 25.08.2006 
Nr.178 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


