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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea derulării Proiectului pilot privind îmbunătăţirea activităţii de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor 

Apuseni 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 februarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea derulării Proiectului 
pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 
domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni;  

- Referatul DGASPC Alba nr. 1024/08.02.2013 pentru aprobarea derulării Proiectului 
pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu 
domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare, bugete 
Având în vedere dispoziţiile: 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap actualizată; 

- HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
actualizată; 

- HG nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Ordinul Ministrului Muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/23.08.2012  privind 
aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în 
grad şi tip de handicap. 

Văzând avizul favorabil al  Comisiei nr.6-Sanatate si protectie sociala. 

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 aprobă derularea Proiectului pilot privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul/reşedinţa în zona Munţilor Apuseni; 

Art.2  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va desfăşura 
activităţile aferente îndeplinirii obiectivelor proiectului pilot-anexă la prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
- Consiliilor Locale din zona Munţilor Apuseni. 
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