
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind transformarea unui numar de 8 case de tip familial pentru copii

 în case de tip familial pentru adul i

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 ale Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ,
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin.(5), lit. a), punctul 2 i art. 97 alin. (2)  din Legea nr. 215 din 2001 a
administratiei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul judetean Maramures adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începand cu data de 1 septembrie 2008 urmatoarele case de tip familial pentru copii se transform  în case de tip
familial pentru adul i:
- Casa familial  pentru copii cu dizabilit i severe Tible ului, situat  în localitatea Baia Mare, str. Tible ului nr. 1, jude ul Maramure ;
- Casa familial  pentru copii cu dizabilit i severe Castanilor, situat  în localitatea Baia Mare, str. Castanelor nr. 2 , jude ul

Maramure ;
- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilit i severe Bujorului, situat  în localitatea Baia Mare, str. Bujorului nr.1, jude ul

Maramure ;
- Casa familiala pentru copii cu dizabilit i severe Topitorilor, situat  în localitatea Baia Mare, str. Topitorilor nr. 98,  jude ul

Maramure ;
- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilit i severe Tisei, situat  în localitatea Sighetu Marma iei, str. Tisei, nr. 13, jude ul

Maramure ;
- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilit i severe Bila cu, situat  în localitatea Sighetu Marma iei, str. Bila cu nr.1, jude ul

Maramure ;
- Casa de tip familial pentru copii cu dizabilit i severe Dragos Vod , situat  în localitatea Sighetu Marma iei, str. Dragos Vod , nr.

144, jude ul Maramure ;
- Casa de tip familial pentru copii colari i cu dizabilit i Plevnei, situat  în localitatea Viseu de Sus, str. Plevnei, nr. 11, judet

Maramure .
Art.2. Începând cu data de 1 septembrie 2008, beneficiarii serviciilor oferite de casele care fac obiectul prezentei hot râri

vor fi adul ii din sistemul de protectie al adultului, Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure  având
obliga ia de a efectua mutarea beneficiarilor.

Art.3.  Personalul încadrat care î i desf oar  activitatea în cadrul caselor de tip familial astfel transformate î i vor p stra
calitatea de angaja i în cadrul sistemului specializat de protec ie al copilului si adultului.

Art.4.  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 ;
- Compartimentului pregatire sedin 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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                                   Contrasemneaz
                                                          SECRETAR AL JUDETULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare,  29 august 2008
Nr. 144


