
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind înfiin area Casei de tip familial situat  în Vi eu de Sus, strada Cerbului num rul 78

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 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,

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b),  alin. (5) lit.a) punctele 1 si 2,  art. 97 2 din Legea nr. 215
din 2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începând cu data de 01.06.2008 se înfiin eaz , ca unitate de tip reziden ial pentru protec ia
copilului,  Casa de tip familial, situat  în strada Cerbului num rul 78, Vi eu de Sus, unitate subordonat
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Art.2 Beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul noii loca ii vor fi minorii proveni i din Centrul de
Plasament pentru Copii colari Vi eu de Sus.

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  si 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
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