
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză  

a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna mai 2021; 

  Luând în dezbatere : 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- adresa nr. 431/18 ianuarie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1866/25 ianuarie 2021; 

  Luând în considerare prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2007 privind 

înfiinţarea Comitetului judeţean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al acestuia (cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011 

privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba). 

Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin H.G. nr. 268/200;  

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă 

următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 79/2007 (cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba 

nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011) cu privire la componenţa 

Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă următoarea structură: 

Preşedinte: 

Mirela MÂNDROC - director executiv interimar,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi   

Protecţia Copilului Alba 

Membri: 

Vasile STĂNESCU - consilier judeţean 

Monica PAUL - reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

Adelina MORAR  - reprezentant al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă   Educaţională  

   Alba 

Anton Ştefan BUTNARU - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba 

Cristina Maria GALOŞ - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

Daniela TRUŢĂ  - reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

Alin Teodor LUPŞA - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială Alba 
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Claudia Bogdana PAŞTIU - reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România 

Ana Mirela GHIRCĂU - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată  

   „ACAS”  Alba Iulia 

Carmen Monica IONELE - reprezentant al Asociaţiei Surzilor din Alba 

Nicoleta CIUPE  - reprezentant Elisa Med SRL 

Maria MIRCEA  - reprezentant al Societăţii Handicapaţilor Fizic Alba 

Secretar al comitetului: 

Loredana Mariana LASCU - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba -  

   Serviciul management de caz persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare  

   servicii sociale. 

Art. 2. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 79/2007 (cu modificările şi 

completările aduse prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011) cu privire la componenţa Comitetului judeţean de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, îşi încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei 

hotărâri.  

Art. 3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și 

se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, persoanelor 

nominalizate (prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba), Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei de 

Sănătate Publică Alba, SNHF Alba, Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Direcţiei juridică 

şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Alba.  

 

                                                  Avizat pentru legalitate 

          PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL 

                              Ion DUMITREL                                   Vasile BUMBU 

              
 

 Înregistrat cu nr. 117 

Alba Iulia, 20 mai 2021 

 

Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei Juridice si Administraţie Publică; 

 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către următoarele comisii 

de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - 

uri și sport 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 

Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor 

şi situaţii de urgenţă 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr. 11205/20 mai 2020 

 

 

 

   REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 

 

    I. Expunere de motive 
Comitetul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este o echipă multidisciplinară și 

interinstituțională, cu rol consultativ, constituită la nivelul județului Alba, cu misiunea de a facilita 

integrarea și incluziunea persoanelor cu handicap și de a îmbunătăți calitatea vieții acestora. 

Comitetul județean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap are rolul de a studia 

problemele persoanelor cu handicap și de a propune măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de 

viață ale acestora, de a sesiza autoritățile dacă sunt încălcate anumite drepturi ale acestor persoane,  

de a identifica modele de bune practici. 

În conformitate cu prevederile art. 93 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Comitetului se aprobă prin 

hotărâre a consiliului judeţean. 

Preşedintele Comitetului judeţean face parte din structura direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului judeţene. 

Membrii Comitetului judeţean vor fi nominalizaţi de către conducătorii 

instituţiilor/organizaţiilor partenere cu activitate relevantă în acest domeniu, la solicitarea 

directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului şi vor avea 

următoarele responsabilităţi: 

- analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora 

- sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

- elaborează rapoarte periodice cu privire la activitatea de protecție a persoanelor cu 

handicap; 

- se preocupă de îmbunătățirea legislației în domeniu; 

-  identifică modele de bune practici; 

- sprijină activitățile profesioniștilor din domeniu; 

-  întocmește raportul anual către Consiliul Județean Alba. 

 

 II. Descrierea situaţiei actuale  
În perioada 2018 – 2020 Comitetul judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu 

handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, s-a 

implicat în organizarea unor activităţi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, respectiv 

întâlniri, dezbateri, mese rotunde, discuţii de grup sau individuale, cu caracter lunar sau 

trimestrial. 

Pe perioada anului 2020, datorită instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, urmată 

de instituirea stării de alertă, menţinută şi în prezent prin HG nr. 3 din 11.01.2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13.01.2021, organizarea 

activităţii Comitetului judeţean s-a organizat prin intermediul corespondenţei electronice. 

 

III. Reglementări anterioare 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/ 2007 privind înfiinţarea Comitetului judeţean 

de analiza a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acestuia,  

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 250 / 2008 şi a Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 101/ 2011 privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin.1 lit. d şi alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 93 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- H.G. nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul. 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul. 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul. 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul. 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu e cazul . 

 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul. 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul. 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 38 din 17 februarie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE, 

ION DUMITREL 

 

 

lnk:LEG%20PRL%20448%202006%200
https://idrept.ro/00098554.htm


ROMÂNIA             APROB, 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN              Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL 

Nr. 11206/20 mai 2020 

 

 

 

Către 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

COMPARTIMENTUL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ,  

SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 

Doamnei consilier superior Mirela Camelia ŢIMONEA 

 

 

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză  

a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 20 mai 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 

estimată a avea loc în data de 27 mai 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 117/20 mai 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării 

componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

  - adresa nr. 431 /18 ianuarie 2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1866/25 ianuarie 

2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală, socială  

şi învăţământ special 

Nr. 11223 / 20.05.2021 
 

 

 

 

      RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de 

analiză a problemelor persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală  

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Conform prevederilor art. 93 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

înfiinţarea, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Comitetului judeţean de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Comitetul judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap este o echipă 

multidisciplinară și interinstituțională, cu rol consultativ, cu misiunea de a facilita integrarea și 

incluziunea persoanelor cu handicap și de a îmbunătăți calitatea vieții acestora, având rolul de a 

studia problemele persoanelor cu handicap și de a propune măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale acestora, de a sesiza autoritățile dacă sunt încălcate anumite drepturi ale acestor 

persoane,  de a identifica modele de bune practici. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba - serviciu public de 

asistenţă socială organizat la nivel judeţean, în subordinea Consiliului Judeţean Alba, desfăşoară 

activităţi de diversificare şi multiplicare a serviciilor sociale dezvoltate la nivelul judeţului, în scopul 

promovării şi respectării drepturilor copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a 

persoanelor vârstnice şi a altor persoane aflate în situaţii de risc sau vulnerabilitate.  

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor adulte, activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba se derulează pe patru coordonate – protecţia persoanelor cu 

dizabilităţi ( în regim  rezidenţial ),  protecţia persoanelor fără adăpost în regim de urgenţă,  protecţia 

persoanelor vârstnice cu sau fără handicap (cămine pentru persoane vârstnice şi reţele de îngrijire la 

domiciliu), acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap. 

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul judeţelor se înfiinţează, 

pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene - comitete de analiză a 

problemelor persoanelor cu handicap. 

Preşedintele Comitetului judeţean de analiză face parte din structura direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene. 

Membrii Comitetului judeţean sunt nominalizaţi de către conducătorii 

instituţiilor/organizaţiilor partenere cu activitate relevantă în acest domeniu, la solicitarea 

directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului şi vor avea următoarele 

responsabilităţi: 

- analizează problematica protecției persoanelor cu handicap și propune măsuri privind 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora 

- sesizează organele competente cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- elaborează rapoarte periodice cu privire la activitatea de protecție a persoanelor cu 

handicap; 

-  identifică modele de bune practici; 
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- sprijină activitățile profesioniștilor din domeniu; 

-  întocmește raportul anual către Consiliul Județean Alba. 

 

Astfel, în anul 2007 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79/ 2007 a fost aprobată 

înfiinţarea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al acestuia, în anul 2008 şi anul 2011 suferind două modificări, prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 250/2008 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 101/2011 

privind modificarea şi completarea componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, componenţa comitetului judeţean de analiză fiind alcătuită la ultima modificare din anul 2011 

din :  

Preşedinte: 

Frăcea Valentin  - director executiv adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi   

Protecţia Copilului Alba 

Membri: 

Chirilă Sorin Valerian - director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Copilului Alba 

Bucur Lenica  - reprezentantul Consiliului Judeţean Alba 

Butnaru Anton          - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba 

Fleşeru  Maria           - reprezentant al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Alba 

Armean Florin  - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială Alba 

Cristea Rodica  - reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

Lascu Otilia     - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Alba  

Buţu Ioan                   - reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor – Filiala Alba  

Dabija Anamaria       - reprezentant al Asociaţiei Naţionale Surzilor din România – Filiala Alba 

Dârlea Ioan                 - reprezentant al Asociaţiei de Ajutorare a Handicapaţilor din România  

Sucevescu Rozalia      - reprezentant al Societăţii Handicapaţilor „Speranţa” din România  

Mircea Maria             - reprezentant al Societăţii Naţionale a Handicapaţilor Fizic din România  

Trifu Marta           - reprezentant al Organizaţiei pentru copii şi Adulţi cu nevoi speciale „Trebuie” 

Morar Gabriel            - reprezentant al Societăţii de Ajutorare Diakonia  

Marcela Ionele  - reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

Dragoş Zaharia          - reprezentant al Asociaţiei SM SPEROMAX Alba  

Mureşan Gabriela   - reprezentant al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia 

Florin Croitoru   - reprezentant al Asociaţiei Pro Tinereţe 

Moşneag Anca  - reprezentant al Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco -Catolic Blaj 

Ghircău Ana Mirela - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată  

   “ACAS”  Alba Iulia 

Bota Viorel             - reprezentant al SC  Elisa Med SRL Alba Iulia 

  

Prin adresa nr. 431 din 18 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 

cu nr. 1866 / 25 ianuarie 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba ne 

supune atenţiei activitatea Comitetului judeţean de analiză a problemelor persoanelor cu handicap 

din perioada 2018-2020, solicitând totodată modificarea şi completarea atât a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comitetului judeţean de analiză, neschimbat din anul 2007 – cât şi 

modificarea şi completarea componenţei comitetului, având în vedere faptul că o parte dintre 

membrii  nu mai activează în cadrul instituţiilor/ organizaţiilor care i-au nominalizat. 

În deplin consens cu Strategia Naţională privind Incluziunea socială a persoanelor  cu 

dizabilităţi 2014 – 2020, Politicile sociale – de  la „reabilitarea” individului la reformarea societății, 

subliniază o realitate contemporană, respectiv faptul că societatea are obligația de a răspunde 

diversității umane, inclusiv în ceea ce privește dizabilitatea, prin eliminarea tuturor barierelor care 



împiedică sau limitează integrarea și participarea efectivă și responsabilă a persoanelor cu dizabilități 

la viața socială, în condiții de respect al drepturilor și libertăților cetățenești, în condiții de egalitate 

de șanse și nediscriminare în raport cu ceilalți membri ai comunității. 

Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport 

de specialitate, considerăm a fi oportună şi legală iniţierea şi aprobarea proiectului de hotărâre 

privind aprobarea modificării componenţei Comitetului judeţean de analiză a problemelor 

persoanelor cu handicap, de pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, înregistrat cu nr. 37 din  17 februarie 2021,  după cum urmează: 

Preşedinte: 

Mândroc Mirela  - director executiv interimar,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi   

Protecţia Copilului Alba 

Membri: 

Stanescu Vasile - consilier judeţean 

Paul Monica   - reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 

Morar Adelina  -reprezentant al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă  

Educaţională Alba 

Butnaru Anton Stefan - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba 

Truţă Daniela  - reprezentant al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia 

Lupşa Alin Teodor  - reprezentant al Agenţiei Judeţene de Prestaţii şi Inspecţie Socială 

Alba 

Pastiu Claudia Bogdana - reprezentant al Asociaţiei Nevăzătorilor din România 

Ghircău Ana Mirela - reprezentant al Asociaţiei pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată  

   “ACAS”  Alba Iulia 

Ionele Carmen Monica - reprezentant al Asociaţiei Surzilor din Alba 

Galoş Cristina Maria - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba 

Ciupe Nicoleta  - reprezentant Elisa Med SRL 

Mircea Maria  - reprezentant al Societăţii Handicapaţilor Fizic Alba 

Secretar al comitetului: Lascu Loredana Mariana - şef Serviciu management de caz 

persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii sociale. 

 

 

Director executiv, 

Liliana NEGRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală,  

socială şi învăţământ special 

Mirela Camelia ŢIMONEA 

 

 


