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HOTĂRÂREA NR. 142 
din 28 septembrie 2017 

 
privind aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului 

electronic central privind persoanele cu handicap  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.35725/06.09.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind aprobarea Convenției pentru realizarea și 

actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, adresa 

Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.18280/29.08.2017,  

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile:  

- Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr.1106/2011 pentru 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap, 

- art.31 din Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 

martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, 

- Hotărârii Guvernului. nr.655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O 

societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020 şi a Planului 

operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020,  

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Hotărârii Guvernului nr.50/2014 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.91 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit. „a”, pct.2 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 
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Art.1. Se aprobă colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi în vederea realizării și actualizării Registrului electronic central privind 

persoanele cu handicap, conform Convenţiei cuprinsă în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze Convenţia 

pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu 

handicap, aprobată la art.1.  

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                                                                                                Paul Cosma 
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Nr. 35725/06.09.2017 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind aprobarea Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului 
electronic central privind persoanele cu handicap  

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 1106/2011 pentru constituirea 

registrelor electronice privind persoanele cu handicap, 

“ ART. 4    Modalitatea de lucru, obligaţiile şi responsabilităţile entităţilor implicate 

vor fi stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, prin DGPPH, şi consiliul judeţean/local, prin DGASPC.” 

Menţionăm faptul că, având în vedere Ordinul 1106/2011, s-a încheiat Convenția 

pentru Realizarea și Actualizarea Registrului Electronic Central privind Persoanele cu 

Handicap, înregistrată cu nr. 16835/25.09.2012 – la Consiliul Județean Mureș, nr. 

19757/19.09.2012 – la Direcția Generală, nr. 2522/06.11.2012 la Ministerul Muncii. 

Având în vedere faptul că, perioada de valabilitate a acestei convenții a expirat, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Persoane cu 

Dizabilități ne solicită încheierea unei noi convenții, prin adresa nr. 

10006/SCICDPD/08.08.2017, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 

34829/29.08.2017. 

Menționăm faptul că, obiectul acestei convenții constă în constituirea și gestionarea 

unui Registru Electronic care depozitează date centrale cuprinzând toate informațiile 

existente în bazele de date ale D.G.A.S.P.C.- urilor, fiind administrat de A.N.P.D. 

Acest Registru Electronic a fost creat având în vedere necesitatea unui sistem 

informatic național de gestiune și monitorizare a aplicării reglementărilor din 

domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, necesitatea 

creșterii nivelului calitativ al coordonării la nivel central a activităților de protecție și 

promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, monitorizarea implementării  
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politicilor și strategiilor în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor 

cu dizabilități, necesitatea unui sistem unic de generare de rapoarte statistice, 

eliminarea unor riscuri constând în lipsa sau incorectitudinea unor informații.   

 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  Încheierii Convenției între Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin 

Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități și Consiliul Judeţean Mureş prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind Realizarea 

si Actualizarea Registrului Electronic Central privind Persoanele cu Handicap. 

 

 

 

     DIRECTOR GENERAL INTERIMAR, 

    STEKBAUER ANDREA MELINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef Serviciu Juridic Contencios – Dan Ioana 
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