
               

  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului  

electronic central  privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Cabinet Secretar de 

Stat – Politici Familiale şi Asistenţă Sociale, înregistrată cu nr. 40048/DP/ 04.09.2012 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 7511/10.09.2012, prin care se înaintează 

spre  analiză  şi  semnare  Convenţia  pentru  realizarea  şi  actualizarea  Registrului 

electronic central  privind persoanele cu handicap;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrată sub nr. .............. din ......................2012.

- Raportul  comun al direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov înregistrat sub nr................... din .........................2012.

- Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 

economice a Consiliului Judeţean Ilfov; 

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;



-  Raportul  de avizare al  Comisiei  de învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism; 

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi integrare europeană;

-  Hotărârea  Guvernului  României  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; 

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

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Hotărârea Guvernului României  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;    

- Hotărârea Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei 

naţionale  pentru  protecţia,  integrarea  şi  incluziunea  socială  a  persoanelor  cu 

handicap în perioada 2006-2013; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale ; 

-  Prevederile  art.  31  din  Legea  nr.221/2010  pentru  ratificarea  Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală  a  Organizaţiei  Naţiunilor  Unite  la  13  decembrie  2006,  deschisă  spre 

semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007; 

-  Hotărârea  Guvernului  României  nr.11/2009  privind  organizarea  şi 

funcţionarea  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;    

-  Legea  nr.40/2007  pentru  ratificarea  Acordului  de   împrumut  dintre 

România  şi  Banca  Internaţională  pentru  Reconstrucţie  şi  Dezvoltare,  destinat 



finanţării  Proiectului privind incluziunea socială,  semnat la  Bucureşti  la 4 iulie 

2006, cu modificările şi completările ulterioare;       

-  Ordinul  ministrului  muncii,  familiei  şi  protecţiei  sociale  nr.1106/2011 

pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap;

- În temeiul prevederilor  art. 91  alin.(1)  lit.  d)  coroborat  cu  prevederile 

alin. (5) lit.  a pct.2 şi lit.  f), precum şi  art. 97 şi art. 115 alin.(1) lit.c din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se  aprobă  Convenţia  pentru  realizarea  şi  actualizarea  Registrului 

electronic  central  privind  persoanele  cu  handicap  ce  se  va  încheia  între  Consiliul 

Judeţean Ilfov prin Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  respectiv 

directorul executiv al  Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului 

Ilfov  în vederea semnării actului prevăzut la art. 1. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Ilfov  şi 

direcţiile   de   specialitate   din   cadrul   Consiliului   Judeţean  Ilfov,  vor  duce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           PREŞEDINTE,

Marian  PETRACHE

              AVIZEAZĂ

                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica TRANDAFIR 

Nr............

         Din ...........2012



  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

RAPORT

Prin  Adresa  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  –  Cabinet 

Secretar de Stat – Politici Familiale şi Asistenţă Sociale, înregistrată cu nr. 40048/DP/ 

04.09.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  7511/10.09.2012,  se 

înaintează  spre  analiză  şi  semnare  Convenţia   pentru  realizarea  şi  actualizarea 

Registrului electronic central  privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia;

În  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.  1106  din  9  martie  2011  al 

ministrului  muncii,  familiei  şi  protecţiei  sociale,  pentru  constituirea  registrelor 

electronice privind persoanele cu handicap, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale prin Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH) are obligaţia de a 

constitui  şi  administra Registrul  electronic  central  privind persoanele  cu handicap, 

denumit în continuare registru central, iar direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului (DGASPC) judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, au obligaţia de a constitui un registru  electronic propriu privind persoanele 

cu handicap, denumit în continuare registru propriu. Registrul central se va actualiza 

lunar pe baza informaţiilor transmise de DGASPC din registrele proprii. 

 Totodată, în art.4 al actului susmenţionat se prevede că “modalitatea de lucru, 

obligaţiile  şi  responsabilităţile  entităţilor  implicate  vor  fi  stabilite  prin  convenţie 



încheiată  între  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  prin  DPPH,  şi 

consiliul judeţean/local, prin DGASPC”. 

În  vederea  realizării  unei  fundamentări  riguroase  a  cererilor  de  transfer  de 

fonduri  cu privire la prestaţiile  pentru persoanele  cu handicap,  limitării  erorilor  în 

administrarea fondurilor destinate acordării prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap,  identificării  neconcordanţelor  şi  corectarea  deficienţelor  în  procesul  de 

acordare  a  prestaţiilor  sociale,  creării  şi  implementării  unui  sistem  unitar  de 

management  al  informaţiei  în  domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 

persoanelor cu handicap, interesului comun în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, se 

impune încheierea unei convenţii  de colaborare cu  Ministerul Muncii,  Familiei  şi 

Protecţiei  Sociale  pentru  realizarea  şi  actualizarea  Registrului  electronic  central 

privind persoanele cu handicap. 

Potrivit acestei convenţii Consiliul Judeţean – Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ilfov are ca obligaţie să nominalizeze 2 persoane din 

cadrul DGASPC care să menţină contactul cu ministerul  în vederea identificării  şi 

soluţionării problemelor de ineteres comun, privind obiectul convenţiei.

Rolul  părţilor  semnatare  ale  convenţiei  este  acela  de  a  asigura  transferul 

periodic al datelor cu privire la persoanle cu handicap înregistrate în baza de date a 

DGASPC, în Registrul Central, pe baza unei machete de date.

Convenţia se încheie pe o perioadă de 3 ani de la data semnării acesteia de către 

părţi şi poate fi prelungită prin act adiţional, pentru noi perioade stabilite prin acordul 

ambelor părţi, şi poate fi modificată sau completată prin act adiţional.

Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit.d din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean îndeplineşte 

următoarele categorii principale de atribuţii: „atribuţii privind gestionarea serviciilor  

publice din subordine”.

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:



    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

    2.  serviciile  sociale  pentru  protecţia  copilului,  a  persoanelor  cu  handicap,  a  

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

socială;

Având în vedere cele prezentate, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi 

proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA JURIDICĂ                                              DIRECŢIA ECONOMICĂ

 ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,

  DIRECTOR EXECUTIV        DIRECTOR EXECUTIV 

Ionel Florin NAE                                                         Bogdan COSTEA

Şef Serviciu  Juridic-Contencios, Birou venituri şi cheltuieli
Avizare Legalitate Acte

Irina SULIMAN                                                      Marilena PĂDURE



  R O M Â N I A

JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN 

Nr._____/________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  Adresa  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  –  Cabinet 

Secretar de Stat – Politici Familiale şi Asistenţă Sociale, înregistrată cu nr. 40048/DP/ 

04.09.2012  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr.  7511/10.09.2012,  se 

înaintează  spre  analiză  şi  semnare  Convenţia   pentru  realizarea  şi  actualizarea 

Registrului electronic central  privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia;

Potrivit   prevederilor  Ordinului  nr.  1106  din  9  martie  2011  al  ministrului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale, pentru constituirea registrelor electronice privind 

persoanele cu handicap, Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia 

Protecţia Persoanelor cu Handicap (DPPH) are obligaţia de a constitui şi administra 

Registrul  electronic  central  privind persoanele  cu handicap,  denumit  în  continuare 

registru  central,  iar  direcţiile  generale  de  asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului 

(DGASPC)  judeţene,  respectiv  locale  ale  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  au 



obligaţia de a constitui un registru  electronic propriu privind persoanele cu handicap, 

denumit în continuare registru propriu. Registrul central se va actualiza lunar pe baza 

informaţiilor transmise de DGASPC din registrele proprii. 

 Totodată, în art.4 al actului susmenţionat se prevede că “modalitatea de lucru, 

obligaţiile  şi  responsabilităţile  entităţilor  implicate  vor  fi  stabilite  prin  convenţie 

încheiată  între  Ministerul  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale,  prin  DPPH,  şi 

consiliul judeţean/local, prin DGASPC”. 

În  vederea  realizării  unei  fundamentări  riguroase  a  cererilor  de  transfer  de 

fonduri  cu privire la prestaţiile  pentru persoanele  cu handicap,  limitării  erorilor  în 

administrarea fondurilor destinate acordării prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap,  identificării  neconcordanţelor  şi  corectarea  deficienţelor  în  procesul  de 

acordare  a  prestaţiilor  sociale,  creării  şi  implementării  unui  sistem  unitar  de 

management  al  informaţiei  în  domeniul  protecţiei  şi  promovării  drepturilor 

persoanelor cu handicap, interesului comun în dezvoltarea relaţiilor de parteneriat, se 

impune încheierea unei convenţii  de colaborare cu  Ministerul Muncii,  Familiei  şi 

Protecţiei  Sociale  pentru  realizarea  şi  actualizarea  Registrului  electronic  central 

privind persoanele cu handicap. 

Rolul  părţilor  semnatare  ale  convenţiei  este  acela  de  a  asigura  transferul 

periodic al datelor cu privire la persoanle cu handicap înregistrate în baza de date a 

DGASPC, în Registrul Central, pe baza unei machete de date.

Potrivit acestei convenţii Consiliul Judeţean – Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Ilfov are ca obligaţie să nominalizeze 2 persoane din 

cadrul DGASPC care să menţină contactul cu ministerul  în vederea identificării  şi 

soluţionării problemelor de ineteres comun, privind obiectul convenţiei.

Convenţia se încheie pe o perioadă de 3 ani de la data semnării acesteia de către 

părţi şi poate fi prelungită prin act adiţional, pentru noi perioade stabilite prin acordul 

ambelor părţi, şi poate fi modificată sau completată prin act adiţional.



Având în vedere cele menţionate, am iniţiat Proiectul de Hotărâre alăturat  pe 

care îl supunem spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

  Marian PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                                 VICEPREŞEDINTE,

             Mihai BARBU                               Cristina MANICEA
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