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HOTĂRÂREA NR. 102 

din 28 iulie 2016 

privind aprobarea colaborării cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi pentru implementarea proiectului „Asigurarea mobilităţii pentru 

persoane cu dizabilităţi în România şi Europa” 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.21379/18.07.2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind semnarea Convenţiei pentru eliberarea 

Cardului European pentru Dizabilitate, pentru punerea în aplicare a proiectului 

VS/2015/0429 Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi în România şi 

Europa aprobat prin decizia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice nr.53/27.05.2016, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere Proiectul VS/2015/0429 Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu 

dizabilităţi în România şi Europa, implementat de Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Dizabilităţi şi finanţat de Comisia Europeană, precum şi: 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea 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; 

Metodologia de acordare a Cardului European pentru Dizabilitate, aprobată prin 

Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

nr.53/27.05.2016, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi al art.97 alin.(1) din 

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

şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Art.1. Se aprobă colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi în vederea implementării proiectului „Asigurarea mobilităţii pentru 

persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, conform Convenţiei pentru eliberarea 

Cardului European pentru Dizabilitate cuprinsă în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Péter Ferenc, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu semnarea Convenţiei menţionate 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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EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind aprobarea de către Consiliul Județean Mureș și semnarea de către președintele 
Consiliului Județean Mureș al Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru 

Dizabilitate pentru punerea în aplicare a proiectului VS/2015/0429 Asigurarea mobilității 
pentru persoanele cu dizabilități în România și Europa aprobat prin decizia MMFPSPV nr. 

53/27.05.2016 
 
 
 
 Având în vedere adresa Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități cu 
nr. 5379/03.06.2016, înregistrată la instituția noastră cu nr. 17205/06.06.2016 cu privire 
la semnarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, prin 
care ni se solicită transmiterea Convenției aprobată la nivel de Consiliu Județean, prin 
prezenta supunem aprobării Convenția pentru eliberarea Cardului European pentru 
Dizabilitate atașată prezentei expuneri de motive. 
 Convenția are ca obiect stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre 
părți, conform competențelor deținute de acestea în temeiul actelor normative în 
conformitate cu care sunt organizate și funcționează, pentru realizarea în comun de 
activități în cadrul proiectului “ Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în 
România și Europa”, al cărui obiectiv general este facilitarea mobilității transnaționale 
prin intermediul emiterii Cardului European pentru Dizabilitate pentru românii cu 
dizabilități și recunoașterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilități din 
alte țări membre UE. 
  
 

Cu stimă, 
  

 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
SCHMIDT LORAND 
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