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HOT�RÂRE 

privind înfiin�area Comitetului jude�ean de analiz� a problemelor persoanelor cu handicap, de pe 
lâng� Direc�ia general� de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba �i aprobarea Regulamentului 

de organizare �i func�ionare al acestuia 
 
 
 Consiliul jude�ean Alba, întrunit în �edin�a ordinar� din data de 30 mai 2007; 
 Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind înfiin�area Comitetului jude�ean de 
analiz� a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lâng� Direc�ia general� de asisten�� social� �i 
protec�ia copilului Alba �i aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare al acestuia; 

-referatul Direc�iei generale de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba 
nr.4008/11.05.2007 privind propunerea de înfiin�are a comitetului de analiz� a problemelor 
persoanelor cu handicap; 

-raportul Direc�iei juridic� �i cancelarie nr.5745/11.05.2007; 
�inând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6-Comisia de s�n�tate �i 

asisten�� social�. 
Având în vedere dispozi�iile : 
-art.91 alin.(1) �i art.92 din Legea nr.448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modific�rile �i complet�rile aduse de Ordonan�a de urgen�� nr.14/2007; 
-Hot�rârii nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
 -art.91 alin.(1) lit.‘’d’’�i alin.(5) pct.2 din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, 

republicat�; 
În temeiul art.97-(1) �i art.115-(1) lit.b) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, 

republicat�, adopt� urm�toarea 
 

HOT�RÂRE: 
 
 Art.1. Se înfiin�eaz� Comitetul jude�ean de analiz� a problemelor persoanelor cu handicap, 
de pe lâng� Direc�ia general� de asisten�� social� �i protec�ia copilului Alba, în  componen�a 
prev�zut� în anexa nr.1- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
  
 Art.2. Se aprob� Regulamentul de organizare �i func�ionare al Comitetului de analiz� a 
problemelor persoanelor cu handicap, conform anexei nr.2 -parte integrant� a prezentei hot�râri. 
 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunica: 

- Institu�iei Prefectului- jude�ul Alba ; 
- Direc�iei  dezvoltare �i bugete; 
- Direc�iei juridic� �i cancelarie; 
- Membrilor comitetului ; 
- Direc�iei generale de asisten�� social� �i protectia copilului Alba. 
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