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HOTĂRÂREA NR.38            

din 29 martie 2018 

privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de 

evidenţă a persoanelor 

 

 
Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.9620/05.03.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, adresa nr.5732/02.02.2018 a Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Raportul de speciailitate al 

Serviciului Administraţie Publică şi Cancelarie, Raportul Serviciului Juridic, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,   

Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr.1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul Legii asistenţei sociale nr.292/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În baza Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(5) lit. a) pct.2 şi alin.(6) lit. a) din Legea 

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

completările ulterioare, 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul 

Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Mureş, 

având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, 

conform protocolului de colaborare cuprins în anexă, care face parte integrantă din 

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

Mureş, cu semnarea actului prevăzut la art.1.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire. 

 
 

 
PREŞEDINTE                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                              SECRETAR 

                                                                          Paul Cosma                     

                 



 

 
                                     

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul exercitării atribuţiilor legale prin 
identificarea persoanelor înregistrate în evidenţa proprie 

  
 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2017 - pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006  
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş are competenţe în domeniul asistenţei sociale a 
persoanelor cu handicap.  
 
Pentru exercitarea atribuţiilor legale, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr. 85/26 iulie 2012, a fost aprobată cooperarea între Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, fiind încheiat protocolul de colaborare nr. 
16470/01.08.2012 – nr.3479233/09.08.2012 şi prelungit periodic.  
 
De asemenea, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 176 din 28 noiembrie 
2013 a fost aprobată cooperarea între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, fiind încheiat protocolul de colaborare nr. 
37198/06.12.2013 – nr. 3725042/17.12.2013 şi prelungit până la data de 
31.12.2015 prin act adiţional.  
 
De asemenea, prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 175/29 decembrie 
2015 a fost aprobată cooperarea între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, fiind încheiat protocolul de colaborare 
nr.34609/10.12.2015 - nr. 3749251/14.01.2016. 
 

Nr.9620/05.03.2018 

    

 

 



 

Menționăm de asemenea faptul că, s-a încheiat protocolul între Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, protocol nr. 5430/07.02.2017 – nr. 
3964106/22.02.2017. 
 
Având în vedere importanţa protocolului de colaborare pentru Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş având ca obiect furnizarea de 
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul exercitării 
atribuţiilor legale prin identificarea persoanelor cu handicap înregistrate în 
evidenţa proprie s-au demarat în luna decembrie 2017 demersurile pentru 
prelungirea protocolului de colaborare și în anul 2018. 
 
Ca urmare, din răspunsul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de date nr. 5732/02 februarie 2018 reiese disponibilitatea privind 
încheierea unui nou protocol – conform unui model nou de protocol.  
  
Pe baza celor menţionate mai sus, propunem aprobarea cooperării între Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş pe anul 2018, conform 
protocolului de colaborare alăturat anexat, având ca obiect furnizarea de date din 
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul exercitării atribuţiilor 
legale prin identificarea persoanelor înregistrate în evidenţa proprie 
 
 

 

PREȘEDINTE     DIRECTOR GENERAL  

PÉTER FERENC    MIKLEA HAJNAL KATALIN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din 
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor  

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş are ca 
scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 
sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea 
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.  

Pentru exercitarea atribuţiilor legale, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
85/26 iulie 2012, s-a aprobat sub nr.16470/3479233/2012 protocolul de colaborare cu 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date care a fost 
prelungit periodic, ultimul fiind valabil până în anul 2017.  

În luna decembrie 2017, Direcţia Generală de Asistenţă si Protecţia Copilului Mureş a 
făcut demersurile pentru încheierea unui nou protocol, obţinând în acest sens acordul 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

Astfel, în raport de importanţa protocolului în identificarea în mod unitar a 
persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite prin dispoziţiile Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, înregistrate în evidenţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, apreciem oportună şi necesară 
aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
pe anul 2018, conform protocolului de colaborare, anexă la proiectul de hotărâre de 
consiliu propus. 

 

a,care  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

                                           ŞEF SERVICIU 

Delia Belean 
 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan 

2 ex. 

Nr. 5918/23.03.2018 

Dosar VI/D/1 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Afacerilor interne, Consiliul Județean Mureș și Direcția de Asistență Socială și 

protecția Copilului Mureș, având ca obiect furnizarea de date din Registrul 

național de evidență a persoanelor 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.9620/05.03.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În considerarea prevederilor art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

În conformitate cu dispozițiile  art.91 alin.(1), lit.”d” și ale alin.(5), lit.”a”, pct.2 din 

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

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş asigură, potrivit competenţelor sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, 

a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială. 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș este potrivit prevederilor 

art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, serviciul public de asistență socială, organizat în subordinea 

Consiliului Județean Mureș. În aplicarea politicilor sociale în domeniul asistenței sociale, 

Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește funcția de 

comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice 

locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară 

activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi 

cu persoanele beneficiare (art.2 lit.”d” din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobat 

prin H.G. nr.797/2017). 

Pe de altă parte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este, conform prevederilor art.1 din Hotărârea 

Guvernului nr.1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu modificările și completările 

ulterioare, organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 

juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având printre atribuțiile 

   Nr. 5916/23.03.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
 



           2/2 

 

reglementate la art.2 alin.(1) din acest act normativ și aceea de  a actualiza, utiliza şi 

valorifica datele din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, potrivit legii. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Direcţia colaborează cu ministerele și cu 

alte instituții ale administrației publice centrale și locale, potrivit prevederilor legale în 

vigoare (art.3 din H.G. nr.1367/2009). 

În acest context legislativ, prin actul administrativ analizat se supune aprobării 

cooperarea între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Județean Mureș și Direcția de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru furnizarea de date din Registrul 

național de evidență a persoanelor, în vederea identificării în mod unitar a persoanelor 

beneficiare ale drepturilor stabilite prin dispozițiile Legii nr.448/2006 privind protecția 

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. În acest sens, se impune încheierea unui protocol de 

colaborare, întrucât Protocolul de colaborare nr.16470/3479233/2012, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.85/26 iulie 2012, prelungit periodic, și-a încetat 

valabilitatea în anul 2017. 

Analizând clauzele Protocolului de colaborare suspus aprobării, apreciem că acestea 

respectă și reflectă dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, 

respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților semnatare. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, consiliul județean 

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.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(5), lit.”a”, 

pct.5 și alin.(6) lit.”a” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cooperării între Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor interne, Consiliul Județean Mureș și 

Direcția de Asistență Socială și protecția Copilului Mureș, având ca obiect furnizarea de 

date din Registrul național de evidență a persoanelor, poate fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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