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Consiliul jude ean Maramure  nu a decis sistarea pl ii aloca iilor
pentru copiii afla i în plasament

Având în vedere articolul ap rut în pres , în care pre edintele Consiliului
jude ean Maramure  este acuzat de faptul c  ar fi dispus sistarea pl ii aloca iilor
pentru copiii afla i în plasament, se impun unele preciz ri legate de aceast
informa ie.

Dorim s  se fac  o distinc ie clar  între aloca ia de plasament, reglementat
prin prevederile art. 119, alin.1 al  Legii nr. 272/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i aloca ia de stat pentru copii, reglementat  prin
prevederile Legii nr. 61/1993, republicat , cu modificarile i complet rile
ulterioare.

 Aloca ia de plasament se acord  fiec rui copil pentru care s-a stabilit m sura
plasamentului i este in cuantum de 90 RON, fiind suportat  de bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protec iei Sociale. Aloca ia de stat se
acord  tuturor copiilor i tinerilor peste 18 ani care urmeaz  cursurile
înva mântului liceal sau profesional, organizate în condi iile legii, pân  la
terminarea acestora, conform art.1, alin.1 din Normele metodologice ale Legii nr.
61/1993, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, fiind suportate din
bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale.

 Din punctul nostru de vedere nu s-a  f cut distinc ia între aloca ia de stat
pentru copii i aloca ia de plasament, care sunt dou  lucruri diferite, conform celor
de mai sus. Potrivit art. 4 , alin. 9 al Legii nr.61/1993 republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare: “copiii pentru care s-a instituit o m sur  de protec ie
special  a plasamentului la o familie, persoan  sau la asistent maternal, suma cu
titlu de aloca ie de stat se capitalizeaz  în conturi deschise pentru ace tia de c tre
conducatorul D.G.A.S.P.C. Maramures i poate fi utilizat  de c tre reprezentantul
legal al copilului în interesul acestuia, prin hot rârea Comisiei pentru protectia
copilului.’’

 Conform aceluia i act normativ, dup  împlinirea de c tre titular a vârstei de
14 ani, aloca ia de stat poate fi platit  direct acestuia, cu încuviin area
conducatorului Direc iei, sau în func ie de op iunea beneficiarului  poate fi
capitalizat  în continuare in condi iile legii.

 În acest moment, un num r de 85 asisten i maternal profesioni ti , c rora li
s-a delegat exerci iul drepturilor p rinte ti prin efectul unor sentin e civile au
formulat cereri în vederea ob inerii acordului pentru gestionarea aloca iilor de stat
pentru un numar de 95 copii pe care îi au în îngrijire.
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 În eviden ele institu iei noastre figureaz  la momentul de fa  un num r de
17 copii în vârsta de peste 14 ani, care au solicitat conducerii Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure  acordul pentru ca ei s  î i
poat  administra singuri sumele primite cu titlu de aloca ie de plasament.

 Conform celor expuse anterior, Consiliul Jude ean Maramure  nu este
responsabil de plata i nu poate lua decizii privind plata sau suspendarea pl ii
celor dou  drepturi b ne ti  conferite de lege, copiilor minori.
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