
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea prelu rii pe baz  de contract de comodat de la Funda ia Hope and Homes for

Children România a unui imobil  cu destina ia de cas  de tip familial pentru copii
în ora ul Vi eu de Sus

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 prevederilor Legii nr.272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b), alin. (5) lit.a) punctele 1 i 2, si ale art. 97 din Legea nr.

215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  preluarea pe baz  de contract de comodat a unui imobil cu destina ia de cas  de tip
familial pentru copii, imobil situat în ora ul Vi eu de Sus, str. Cerbului nr.78, jude ul Maramure , contract de
comodat încheiat între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i  Funda ia
Hope and Homes for Children România.

Art.2 Contractul de comodat are ca obiect folosirea de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure  a imobilului
pentru activit i de protec ie a copilului.

Art.3 Contractul de comodat este parte integrant i constituie anex  a prezentei hot râri.
Art.4 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 ie a Copilului Maramure ;
- Funda ia Hope and Homes for Children România;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei de Patrimoniu i Logistic .

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