
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru implementarea proiectului de închidere

a Centrului de plasament pentru copii colari cu deficien e Baia Mare i a Centrului de plasament
pentru copii colarii Ocna ugatag

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 a Copilului Maramure i avizul favorabil al
comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului,
 Având în vedere proiectul contractului de colaborare pentru inchiderea Centrului de plasament pentru
copii colari cu deficien e Baia Mare i a Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag, ce se
încheie între Direc ia General  de Asisten  Social i protec ia a Copilului Maramure i Funda ia „Hope and
Home for children - Romania” la data de 23 iulie 2008,
 În baza prevederilor art. 105 i 107 din Legea nr. 272/ 2004 privind protec ia i promovarea drepturilor
copilului precum i a prevederilor Hot rârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind atribu iile i
Regulamentul – cadru de organizare i func ionare ale Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a
Copilului,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 1 i 2 ale Legii 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  închierea unui contract de colaborare pentru implementarea proiectului de închidere
a Centrului de plasament pentru copii colari cu deficien e Baia Mare i a Centrului de plasament pentru copii
colari Ocna ugatag din structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Art.2. Se mandateaz  directorul general al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure  s  semneze în numele direc iei, contractul de colaborare i s  asigure ducerea la
îndeplinire a obliga iilor ce revin direc iei din contractul încheiat.

Art. 3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public  local ;
- Direc iei economice;
- Compartimentul 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 în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 28 octombrie 2008.
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