
 

 

 

                                                 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

 din __________________ 2017 
 

privind: aprobarea convenţiei dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic 
central privind persoanele cu handicap 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.663/20.09.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere adresa Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională 
pentru Persoane cu Dizabilități nr. 10.006/SCICDPD/08.08.2017, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 7.663/30.08.2017; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 
1.106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) pct. 2 lit. a) şi ale alin. (6) lit. a) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  (1) Se aprobă convenţia dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități şi Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind 
persoanele cu handicap. 

(2) Convenţia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, precum şi 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                     Puşcaş Paul 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 7.663/20.09.2017 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 

convenţiei dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi 
Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi, în vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central 
privind persoanele cu handicap 

 
 

Din cadrul legal privind promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu 
handicap face parte şi Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 
1.106/2011 pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 
În această materie sunt reglementate atribuţii atât în sarcina Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale – prin Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu 
Handicap, cât şi a consiliilor judeţene – prin serviciile publice judeţene specializate, 
respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

În vederea constituirii Registrului electronic central privind persoanele cu 
handicap, actul normativ sus-menţionat prevede: „Modalitatea de lucru, obligaţiile şi 
responsabilităţile entităţilor implicate vor fi stabilite prin convenţie încheiată între 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia 
Persoanelor cu Handicap, şi consiliul judeţean/local, prin Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului”. 

Prin adresa Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități nr. 10.006/SCICDPD/08.08.2017, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 7.663/30.08.2017, se înaintează – spre analiză şi semnare – 
Convenţia pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind 
persoanele cu handicap.  

Obiectul convenţiei este colaborarea în vederea realizării şi actualizării 
Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, iar obligaţiile părţilor, 
respectiv ale Consiliului Judeţean Galaţi – prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, sunt stipulate la art. 3.2. din cuprinsul acesteia. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi pe 
cel al Comisiei de specialitate nr. 5 – comisia juridică, pentru administraţie publică 
locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 7.663/20.09.2017 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea convenţiei 
dintre Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități şi Consiliul Județean 

Galați prin Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, în 
vederea realizării şi actualizării Registrului electronic central privind persoanele 

cu handicap 
 

Proiectul de hotărâre sus-menţionat este iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Galaţi în temeiul art. 104 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea constituirii Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, 
actul normativ sus-menţionat prevede: „Modalitatea de lucru, obligaţiile şi responsabilităţile 
entităţilor implicate vor fi stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap, şi consiliul 
judeţean/local, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
a) starea de fapt -  Ministerului Muncii şi Justiției Sociale – Autoritatea Națională 

pentru Persoane cu Dizabilități s-a adresat Consiliului Judeţean Galaţi prin adresa nr. 
10.006/SCICDPD/08.08.2017 în vederea analizării şi semnării Convenţiei pentru realizarea şi 
actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap.  
 b) starea de drept - proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile art. 4 din 
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.106/2011 pentru constituirea 
registrelor electronice privind persoanele cu handicap: „Modalitatea de lucru, obligaţiile şi 
responsabilităţile entităţilor implicate vor fi stabilite prin convenţie încheiată între Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap, 
şi consiliul judeţean/local, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, 
precum şi pe cele ale art. 91 alin. (5) pct. 2 lit. a) şi ale alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială; consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 
public judeţean”. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile 
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
    

 

 
Mihai Ica/1 ex./19.09.2017                                                                                                                                                           Secretarul Județului, Paul Pușcaș 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
Arhitect Şef, 

George Stoica Camelia Epure Mărioara Dumitrescu 

Direcţia  
Patrimoniu, 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Constantin Cristea Andrei Mişurnov 


