
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea Strategiei Jude ene pentru Protec ia Copilului i a Persoanelor cu Handicap

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul de
specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure , precum i avizul
favorabil al comisiei de specialitate,

În baza Hot rârii Guvernului nr. 1175 din 2005 privind Strategia Na ional  pentru protec ia, integrarea
i incluziunea social  a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013,

inân cont de prevederile art. 8 alin. (3) lit d) ale Hot rârii Guvernului României nr. 1434 din 2
septembrie 2004 privind atribu iile i Regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale Direc iei generale de
asisten  social i protec ia copilului,

In temeiul prevederilor art. 91 alin.(3) lit. d), alin. (5) lit.a) punctele 1 si 2 i ale   art. 97 ale Legii nr. 215
din 2001 a administra iei publice locale, republicat ,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Strategia Jude ean  pentru Protec ia Copilului i a Persoanelor cu Handicap
Art.2. Strategia Jude ean  pentru Protec ia Copilului i a Persoanelor cu Handicap este parte

integrant i constituie anex  a prezentei hot râri;
Art.3.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure  ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai  2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemnez
                                                                                                 SECRETAR AL JUDE ULUI,
                                                                                                                 Dumitru Dumu a

Baia Mare, 27 mai 2008
Nr.94


