
ROMÂNIA      
JUDE�UL ALBA                                                                                          
CONSILIUL JUDE�EAN 
  
 

 HOT�RÂRE 
privind  înlocuirea medicului specialist  �i a psihologului din  Comisia  

 de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul�i  
 
 

Consiliul jude�ean Alba, întrunit in �edin�a  ordinar� la data de 27.09.2007; 
Luând în dezbatere: 
- Proiectul de hot�râre privind înlocuirea medicului specialist si a psihologului din comisia 

de evaluare a persoanelor cu handicap pentru aduli; 
- Expunerea de motive la proiectul de hot�râre nr.151/17.09.2007 
- Raportul de specialitate al Direc�iei de dezvoltare si bugete nr. 11336/17.09.2007 
V�zând: 
- demisiile d-nei  Str�jan Radu Simona , medic specialist ,  a d- nei  Ioana Cri�an , 

psiholog; 
-   adresele Autorit��ii de S�n�tate public� a jude�ului Alba nr. 4121/17.09.2007 privind 

desemnarea d-nei dr. S�s�ran  Monica Ana �i a Direc�iei Generale de Asisten�� Social� Protec�ia 
Copilului Alba nr. 8095/05.09.2007, privind desemnarea dnei Ving�rzan Carmen; 

-  avizul favorabil al Autorit��ii Na�ionale pentru  Persoanele cu Handicap, nr. 
10880/24.09.2007 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�n�tate �i asisten�� 
social�, 
cu urm�torul amendament: 

- ” Art.1.   Se aprob� înlocuirea d-nei dr. Str�jan Radu Simina, medic specialist de 
familie în Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul�i, cu doamna dr. 
P�durean  Laura, medic specialist medicin� de familie la CMJ Alba”. 
Motiva�ie: doamna dr. S�s�ran Monica Ana , medic primar medicin� de familie, propus� prin 
proiectul de hot�râre a refuzat s� fac� parte din Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap 
adul�i, în acest sens, prin adresa nr.4272/25.09.2007, a Autorit��ii de S�n�tate Public� a 
jude�ului Alba, a fost propus� d-na P�durean Laura. 

 
           Având în vedere prevederile :  
            -  Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor  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.91 al. (1) lit”e”,lit”d”, alin (6) lit”a”, art 102, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administra�ia public� local�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  

În temeiul art. 97 �i art.115 alin(1) lit.”c”    din Legea nr.215/ 2001 privind administra�ia 
public�  local�  , republicat�  

 
HOT�R��TE 
 

Art.1. Se  aprob� înlocuirea d-nei dr. Str�jan Radu Simona   , medic specialist medicin� de 
familie în  Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul�i , cu doamna dr. P�durean 
Laura, medic specialist medicin� de familie. 



Art.1. Se  aprob� înlocuirea domni�oarei Ioana Cri�an, psiholog  în  Comisia de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adul�i , cu doamna Ving�rzan Carmen  psiholog. 

Art.2. Anexa   Hot�rârii nr. 135/26.07.2006 privind componen�a Comisiei de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru  adul�i  Alba, se modific� potrivit art.1 �i 2 urmând a avea 
componenta prev�zut� în anex� - parte integrant� a prezentei hot�râri. 

 
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  

 
PRE�EDINTE,   

  Ion DUMITREL                                                          Contrasemneaz�, 
              SECRETARUL  JUDE�ULUI 

                                                                                        Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 27.09.2007 
Nr.151 
 


