
             ROM NIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea restructur rii Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap din
Sighetu Marma iei i asigurarea cofinan rii la proiectul „Restructurarea Centrului de Recuperare i Reabilitare

pentru Persoane Adulte cu Handicap” din Sighetu Marma iei

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure i Referatul de specialitate
al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protectie a Copilului Maramure  prin care se propune aprobarea cofinan rii de
10% de c tre Consiliul Jude ean Maramure , însemnând 55.000 EURO din suma total  de 550.000 de EURO la proiectul
cu titlul „Restructurarea Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap” din Sighetu Marma iei
precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;
 În temeiul art. 91 alin. (2) litera b), alin. (5) punctul 2 i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale republicat ;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  restructurarea „Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap din
Sighetu Marma iei” în cadrul proiectului, cu o valoare total  de 550 mii Euro, în vederea finan rii în cadrul Programului de
incluziune social  al B ncii Interna ionale de Reconstruc ie i Dezvoltare.

Art.2. În cazul admiterii proiectului la finan are se aprob  cofinan area acestuia cu echivalentul în lei a sumei de
55.000 EURO, reprezentând 10 % din valoarea total . Terenurile necesare înfiin rii serviciilor propuse vor fi puse la
dispozi ie de D.G.A.S.P.C. din cele aflate în domeniul public al jude ului i administrarea acestei institu ii precum i din
domeniul public al localit ilor pe teritoriul c rora urmeaz  a se înfiin a serviciile propuse în proiect.

Art.3. Se aprob  înfiin area serviciilor reziden iale propuse în proiect în subordinea Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ie a Copilului. Fiin area efectiv  a serviciilor, regulamentele de func ionare, organigrama i statele de
func ii a fiec rui serviciu în parte vor fi aprobate la darea în folosin  a acestora.

Art.4. Se aprob  asumarea costurilor de func ionare a serviciilor înfiin ate în cadrul proiectului pentru o perioad
de 10 ani de la darea în folosin  a acestora

Art.5.  Se aprob  acordul de parteneriat încheiat între DGASPC Maramure i Open Society Mental Health
Initiative în vederea implement rii pproiectului.

Art.6. Pentru semnarea contractului se împuternicesc Pre edintele Consiliului Judetean Maramure i Directorul
executiv al Direc iei Generale de Asisten  Sociala i Protec ie a Copilului Maramure ;

Art.7. Prezenta Hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului – jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i de administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 31 martie 2008.

PRESEDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz
        SECRETAR AL JUDETULUI,
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