
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei 

judetene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba  
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 noiembrie 2012, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizatiei lunare a 

membrilor Comisiei judetene de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti Alba; 
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 

15013/20.11.2012 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor Comisiei judetene de 
evaluare a persoanelor cu handicappentru adulti Alba; 

- Adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba nr. 
7234/29.10.2012.  

  Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - „Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică” 
 Având în vedere prevederile art. 85 alin. (7) al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
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Art.I. Alineatul (2) al art. 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei 
de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Alba nr. 229/27.10.2005, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(2) Membrii comisiei de evaluare, inclusiv presedintele au dreptul la o indemnizatie de 
sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiei de sedinta, pentru fiecare membru, se stabileste 
in conformitate cu legislatia in vigoare.” 

Art.II Hotararea Consiliului Judetean Alba nr. 243/2009 privind stabilirea 
indemnizatiei lunare a membrilor Comisiei judetene de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulti Alba, se abroga. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administratie publica; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 
 
 
 PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel   
          CONTRASEMNEAZA                        

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                                  Hurbean Mariana 
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