
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind închiderea Centrului de Plasament pentru Copii colari Vi eu de Sus retragerea din

administra ie i stabilirea destina iei unor imobile retrase din administrarea D.G.A.S.P.C. Maramure

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
comisiilor de specialitate;

În baza art. 104, 110 i 138 ale Legii nr. 272 din 2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
precum i a 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 ale Legii 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. Se aprob  închiderea Centrului de Plasament pentru Copii colari Vi eu de Sus din structura Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  începând cu data de 01.06.2008.

Art. 2. (1) Patrimoniul Centrului de Plasament pentru copii colari Vi eu de Sus care î i înceteaz  activitatea,
va fi inventariat în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hot râri în vederea individualiz rii  i valorific rii
acestuia.

           (2) Imobilele cl dire i teren în care a func ionat Centrul de Plasament pentru Copii colari Vi eu de
Sus, se retrag din administrarea Direc iei Generale de Sisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure  începând cu
data de 1 iulie 2008, urmând a primi destina ia ce va fi stabilit  ulterior prin hot râre a Consiliului jude ean.

          (3) Imobilul situat în Baia Mare, str. Drago  Vod  nr. 9 retras din administrarea Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ie a Copilului va fi destinat solu ion rii necesarului de spa ii pentru înv mântul special.
Spa iile r mase disponibile dup  satisfacerea nevoilor înv mântului special vor fi date în folosin  gratuit , în condi iile
legii, Comunit ii Regionale a Maramure ului i S tmarului a cultului penticostal pentru asigurarea condi iilor de
func ionare a claselor de liceu cu profil teoilogic constituie în cadrul Grupului colar de Industrie U oar  Baia Mare.

Art. 3 Personalul Centrului de Plasament pentru copii colari Vi eu de Sus se transfer  în interes de serviciu în
noile loca ii conform preg tirii profesionale.

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 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

Contrasemneaz
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