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      HOTĂRÂREA NR. 135 
      din 29 octombrie 2015 

 

pentru aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi  

Asociaţia Naţională a Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea 

asigurării serviciilor de interpretare în limbaj mimico-gestual 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.20.285 din 22.X.2015  privind aprobarea 

colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Naţională a Surzilor din 

România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării serviciilor de interpretare în 

limbaj mimico-gestual, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile Dispoziţiei nr.266/31.08.2015 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea Programului de conformare pentru 

asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi 

comunicaţional,  

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

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulteroare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(6), litera "a" şi ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

                                                      hotărăşte: 

 

 Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Naţională a 

Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării serviciilor de 

interpretare în limbaj mimico-gestual, în condiţiile prevăzute de Protocolul de 

colaborare cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a 

Consiliului Judeţean Mureş şi Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România (ANSR) 

Filiala Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Bolyai, nr. 36, judeţul Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

                                                          

 PREŞEDINTE             Contrasemnează                                                                                 

 Ciprian Dobre                               SECRETAR 

              Paul Cosma 

 

                                                              



 

 

    Nr. 20.285/22.X.2015 

    Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

Naţională a Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării 

serviciilor de interpretare în limbaj mimico-gestual 
 

 

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

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

publice au obligaţia să ia măsuri specifice în vederea asigurării accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.  

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, prin Procesul-verbal de control 

nr. 111 din 13.11.2014 a solicitat Consiliului Judeţean Mureş să remedieze deficienţele 

constatate şi să îndeplinească măsurile stabilite pentru asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.  

Prin Dispoziţia nr. 266 din 31 august 2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş s-a 

aprobat Programul de conformare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la 

mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în clădirea situată în Tîrgu Mureş, Piaţa 

Victoriei, nr.1. 

Întrucât în cursul lunilor martie – aprilie 2015 s-a organizat concurs în vederea ocupării 

postului cu competenţe specifice pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv 

ori cu surdocecitate, însă postul nu a fost ocupat, prin programul de operare s-a propus 

încheierea unui protocol de colaborare pentru asigurarea serviciilor de interpretare în 

limbaj mimico – gestual de către interpreţi autorizaţi. 

Din perspectiva celor de mai sus și având în vedere  prevederile art. 91 alin.(1) litera „e”, 

coroborate cu cele ale alin.(6) litera "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în 

exercitarea atribuţiilor privind cooperarea interinstituţională, consiliile judeţene pot 

încheia convenţii de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea realizării unor acţiuni 

comune, propunem aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia 

Naţională a Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării serviciilor de 

interpretare în limbaj mimico-gestual, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

       PREŞEDINTE     
                   Ciprian Dobre  
 
 
     
 
Întocmit: consilier Gabriela Covaci 
Verificat: şef serviciu Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeş 
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