
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 HOTĂRÂRE  
Privind modificarea componentei Comisiei judetene de evaluare a 

 Persoanelor Adulte cu Handicap  Alba 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de 28.12.2011: 
Luând în dezbatere  
    -expunerea de motive şi proiectul de hotărâre  privind modificarea componentei Comisiei judetene 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
     -adresa  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr .7851/11.10.2011 prin care 
se solicită numirea unui membru în cadrul Comisiei judetene de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap ca urmare a demisiei unuia din membrii. 
      -raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 14 485/11.11.2011 
Ținând cont de : 
-avizul favorabil al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.21078/20400/D.P.P.H. din 
 19.12.2011 
-avizul favorabil  al Comisiei de specialitate nr.6 ,,Comisia sănătate si protectie socială,, 
Având în vedere dispoziţiile : 
     -Legii nr. 488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările si completările ulterioare 
    -Ordonanta de urgenta 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate in subordinea, în coordonarea sau sub 
autoritatea sa  
     -Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap 
       -art. 91 alin. 1 lit.d şi alin 5 pct 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
     În temeiul dispoziţiilor 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 modifică componenta Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba prin 
înlocuirea doamnei doctor Pădurean Laura cu domnul doctor George Haber-medic specialist medicină 
de familie. 
Art. 2 Anexa Hotărârii nr. 243/28.12.2011 privind componenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Alba este parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
       Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică : 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba 
- Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale-Directia Generală Protectia Persoane cu 

Handicap  
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Domnului doctor George HABER 

 
PRESEDINTE                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Ion DUMITREL                                                          SECRETARUL   JUDEŢULUI                       
                                                                                           Mariana HURBEAN 

           
Alba Iulia, 28.12.2011 
 Nr.243 
 
 
 
 
 



ANEXĂ  
 

La Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 243/28.12.2011 
 
 
 
 

 
Componenta 

 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor  Adulte cu Handicap Alba 

 
 

 
Nr. 
crt 

 
Specificatie 

 

 
Numele si prenumele 

 
specialitatea 

1 Presedinte Marchidanu Daniela 
Teodora 

Medic specialist de 
medicină 

generală/medicină de 
familie cu competentă în 

medicina muncii 
2 Medic specialist Haber George Medic specialist medicină 

de familie 
3 Psiholog Vingărzan Carmen Psiholog 

 
4 Asistent social Frăcea Valentin Asistent social 

 
5 Reprezentant al ONG urilor care 

desfăsoară activităti de protectie a 
persoanelor cu handicap 

Joldes Maria   

 
 

 
 


