
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea  înlocuirii  medicului specialist  din  Comisia  jude en  de

evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adul i Alba

Consiliul jude ean Alba, întrunit in edin a  ordinar  la data de 27.07.2006;
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive la proiectul de hot râre  nr.151/10.07.2006
- Raportul de specialitate al Direc iei de dezvoltare si bugete nr. 7591/10.07.2006

zând:                    - -
- Demisia d-nei dr. Iuba  Livia;        -
- Dispozi ia Autorit ii de S tate public  a jude ului Alba nr. 79/27.06.2006 privind

desemnarea d-nei dr. Cosma Simina;
- Avizul favorabil al Autorit ii Na ionale pentru  Persoanele cu Handicap,

nr.2629/4.07.2006, privind modificarea componen ei Comisiei de evaluare a persoanelor cu
handicap  pentru adul i din subordinea Consiliului jude ean Alba;

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – Comisia de s tate i asisten  social  .
           Având în vedere prevederile :
            -  Ordonan ei de urgen  nr. 102/1999 privind protec ia special  a persoanelor cu handicap,
cu modific rile i complet rile ulterioare ;
            - Ordonan ei nr.14/2003 privind înfiin area , organizarea i func ionarea Autorit ii
Na ionale  pentru Persoanele  cu Handicap, cu modific rile i complet rile ulterioare;
            -  art.104 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local , cu modific rile
i complet rile ulterioare,

În temeiul art. 109   din Legea nr.215/ 2001 privind administra ia public   local   , cu
modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se  aprob  înlocuirea d-nei dr. Iuba  Livia ,medic specialist în  Comisia de evaluare a
persoanelor cu handicap pentru adul i , cu doamna dr. Cosma Simona, medic primar de expertiz
medical   i recuperarea capacit ii de munc .

Art.2. Anexa   Hot rârii nr. 70/16.03.2006 privind componen a Comisiei de evaluare a
persoanelor cu handicap pentru  adul i - Alba, se modific  corespunz tor.

Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
-    Institu iei prefectului - jude ul Alba,
- Persoanelor nominalizate în anex .
- Autorit ii Na ionale pentru Persoanele cu Handicap.
- Direc iei generale de  asisten  social i protec ia copilului
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