
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind acordul de principiu pentru promovarea subproiectului „Centrul de primire în regim de urgen  pentru
copii str zii” situat în localitatea Baia Mare, str. Progresului nr. 19 în cadrul proiectului „Ini iativa copiii str zii”

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 avizele favorabile ale comisiei de asisten  social i
protec ia drepturilor copilului i comisiei de activit i economico-financiare,

În baza prevederilor H.G. nr. 1434/ 2004 privind atribu iile i Regulamentul – cadru de organizare i func ionare al Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit.b), alin. (5) lit. a) pct. 1 i 2, art. 97 alin. (2) 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  promovarea subproiectului „Centrul de primire în regim de urgen  pentru copiii str zii” situat

în localitatea Baia Mare, str. Progresului nr. 19, în cadrul proiectului „Ini iativa copiii str zii”, ca unitate de tip reziden ial
pentru protec ia copilului, unitate subordonat  Direc iei Generale de Asidten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Art.2. În cazul declar rii ca eligibil a subproiectului, Consiliul jude ean Maramure  va transmite în administrarea
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , cu aceia i destina ie pentru înfiin are i
func ionare, imobilul situat în Baia Mare, str. Progresului nr. 19 i se oblig  s  men in  destina ia cl dirii construite
pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioad  de 10 ani de la darea în func iune.

Art. 3. Beneficiarii serviciilor sociale oferite în cadrul noii loca ii vor fi copiii str zii (copiii în strad i copiii pe
strad ).

Art.4. Asigurarea contribu iei proprii în procent de minim 21% din costul total al proiectului – contribu ie
constând din valoarea terenului i cl dirii situate în localitate Baia Mare, str. Progresului nr. 19, cheltuielile pentru
preg tirea i elaborarea subproiectelor, cheltuielile pentru verificarea de calitate a proiect rii la cerin e esen iale,
cheltuieli pentru servicii de dirigen ie de antier, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizi ie public , autoriza ii
i avize, cheltuieli salariale – asigurate din bugetul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului

Maramure .
Art.5. Consiliul jude ean Maramure  prin Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului

Maramure  î i asum  asigurarea costurilor de între inere, repara ii ale cl dirii i de func ionare a serviciilor ce rezult  în
urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai pu in de 5 ani de la darea în func ionare a acestuia.

Art.6. Persoana împuternicit  s  încheie contractul este directorul executiv al Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure .

Art.7. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 29 august 2008.
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