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Proiect                                                                                                                                                                                           

         
          HOTĂRÂREA NR.____ 

      din 29 decembrie 2015 
 

 privind aprobarea cooperării între Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor  Interne, Consiliul 
Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de evidență a Persoanelor 

 
 

                       
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.36.120/28.12.2015 a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, adresa nr.3560051/2015 a Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și avizul comisiei de 

specialitate,  

Având în vedere Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1434/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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

nr.215/2001 privind administrația publică loclă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă cooperarea între Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul 

Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

Mureș, având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de evidență a 

persoanelor, conform protocolului de colaborare cuprins în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Ciprian Dobre, Președintele Consiliului Județean 

Mureș, cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire.  

 
PREŞEDINTE                                                               Avizat pentru  legalitate                                                           

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 

  
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot110_2008.htm#exp
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Nr.36120/28.12.2015 

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.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, 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. 

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 noiembrie 2015 
demersurile pentru prelungirea protocolului de colaborare. Ca urmare, din răspunsul Direcţiei 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date nr. 34609 din 10 decembrie 
2015 reiese necesitatea încheierii unui nou 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 2016, 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. 
 

DIRECTOR GENERAL 
Schmidt Lorand 

                Intocmit Director adj Deak Elida 
                2ex/Expunere motive protocol DEPABD 



CONSILruL JUDETEAN
MURB$

DIRECTIA GENERAL1 DE
ASISTENTA SOCIALA $I
PROTECTIA COPLULUI

DIRECTIA PENTRU EVIDENTA
PERSOANELOR $I ADMINISTRAREA

BAZNLOR DE DATE
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ACTADITIONAL
la

PROTOCOLUL DE COLABORARE
pe linia furniuirii de date din R.N"E.P-

n r.3 7 1 9 8 | 06.12.2 0 I 3 - n r.3 7 25042 | l7 .12.20 1 3

in temeiul art.2 alin.(2) din Protocolul de colaborare nr.37198106.12.2013, respectiv
nr .37 25A42 I 17 .12 .20 13

p,{nrytn:

CONSILruL JUDETEAN MURE$, cu sediul in Tirgu Mureg, str. Primdriei,
ffi.2, rcprezentat de domnul Ciprian DOBRE, in calitate de pregedinte, prin
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I PROTECTIA
bOpfI,ULUI (D.G.A.S.P.C.), cu sediul in Tirgu Mureq, str. Trebely, nr.7, tel.
0265-213.512, 0265-211.699, fax. 0265-211.561 , reprezentatd de domnul Lorand
SCHMIDT, in calitate de Director General, pe de o parte,

9i

DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA
BAZELOR DE DATE (D.E.P.A.B.D.), cu sediul in Bucuregti, str.Obcina Mare m.2,
sect.6, te1.0211413.48.79, fax.0211413.50.49, reprezentatd de doamna comisar qef de
polilie Gina - Laura CUSA, in calitate de imputernicit Director, pe de altd parte,

Au convenit incheierea prezentului Act adilional, in urmdtoarele condilii:

OBIECTUL:

Art.l Termenul de valabilitate a Protocolului de colaborare nr.37198/06.12.2013,
respectiv nr.3725042117.12.2013, se prelungeqte pini la data de 31.12.2015.

- Art.2 Toate celelalte clauze ale Protocolului de colaborare rdm6n nemodificate qi
valabile pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia.

Nr.
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Art.3 Prezentul act adilional face parte integrantd din Protocolul de colaborare
nr.3 7 198106.12.201 3, respectiv nr .3725042117 .12.2013 .

A ;

incheiat azi"0-? &ec-,U',thn doud exemplare originale, cdte unul pentru fiecare parte
semnatard, ambele avdnd aceeaqi forla juridica.

Consiliul Judefean Mureq Direcfia pentru Evidenfa Persoanelor gi
Administrarea Bazelor de Date

3
Imputernicit DIRECTOR,t

I Pregedinte
t

Ciprian DOBRE

Direcfia Generali de Asistenfl Sociali
gi Protecfia Copilului
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Loran/'SeHM.
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MINISTERUL AFACERILOR Nesecret

Exernpla, nr. i

N r .  3560051

Bucureqt i , , :412.2015
Direc{ia pentru Evidenfa Persoanelor qi

Administrarea Bazelor de Date

CATRB, ,

I .
CONSILIUL JUDETEAN MURE$
Direc(ia Generali de Asisten{i Social5 qi Protec(ia
Domnului Director Genersl Lorsnd SCHMIDT
,,,1 i

fp.. qtiin{d. doamnei $ef Serviciu Minerva LIJDU$AN

in referire la adresa dvs. nr.1760119.11.2015, inregistratd la sediul Direcliei pentru Eviden{a
Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date cu nr.356005 1125.11.2075, prin care solicitali
incheierea unui nou Act adisional la Protocolul de colaborare nr.37 l98/06. 12.2013
nr.3725012/17.12.2013, pe liniafurnizdrii de date, in contextul incetdrii, la data de 31.12.2015,
a valabilitdtii acestuia, astfel cum a fost prelungitd prin Actul aditrional nr.34056/29.12.2014 -
nr. 3486 I 94/ I 7. I 2.20 I 1. vd comunicdm urmdtoarele:

Direc{ia pentru Eviden{a Persoanelor gi Administrarea Bazelor de Date a luat act de interesul
exprimat de institu{ia dvs. in ceea ce priveqte continuarea colabordrii instituite prin protocolul
de referin{a qi manifestd disponibilitatea de a menline activitatea de furnizare a unor date cu
caracter personal cdtre D.G.A.S.P.C. Mureq, pe parcursul anului 2016.

in context,, facem cunoscut faptul cd,lanivelul D.E.P.A.B.D., s-a desfrqurat un amplu proces de
reevaluare a activitalii in discufie, acesta conducdnd, in cazul colabordrii cu institulii cu atribu{ii
in domeniul asistenfei sociale qi protec{iei copilului, la mdsura incheierii de noi protocoale.

Av6nd in vedere cele de mai sus, vd transmitem alSturat, proiectul noului protocol de colaborare
intre D.E.P.A.B.D. qi D.G.A.S.P.C. Mureq, elaborat in conformitate cu dispozil i i le legale in
vigoare aplicabile in domeniu. adresflndu-vi rugimintea cao in situafia in care sunte{i de
acord cu forma qi con{inutul acestuia, sI proceda(i la intreprinderea demersurilor
aferente semnirii de citre reprezentan{ii legali ai pIr{ii beneficiare.

De asemenea, vd rugdm sa avefi in vedere transmiterea, la sediul Direcfiei pentru Evidenfa
Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date, a celor doud exemplare originale ale noului
protocol de colaborare, in vederea incheierii procedurii de semnare Ei punerii in aplicare a celor
statuate de comun acord.
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