
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

privind aprobarea acordului de principiu pentru promovarea proiectului ”Perfec ionarea personalului
care lucreaz  în serviciile de protec ie a copilului” – PIN 4/ 2008 propus spre finan are de Direc ia

General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizele
favorabile ale comisiilor economico-financiare i comisei pentru asisten  social i protec ia drepturilor
copilului;
 Pe baza referatului de specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului
privind necesitatea asigur rii perfec ion rii personalului ce lucreaz  în serviciile de protec ie a copilului;

inând seama de prevederile Legii nr. 272/ 2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin (5) lit a) punct 1-2 i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a adminstra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  promovarea proiectului ”Perfec ionarea personalului care lucreaz  în serviciile de
protec ie a copilului” - PIN 4/2008 estimat la valoarea de 87.000 euro.

Art.2. În cazul în care proiectul va fi declarat eligibil se aprob  cofinan area acestuia de c tre Consiliul
jude ean Maramure  cu echivalentul în lei a sumei de 8.700 euro, reprezentând 10% din valoarea proiectului
precum i sustenabilitatea acestuia pe întreaga perioad  de desf urare.

Art.3. Se mandateaz  directorul general al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a
Copilului pentru încheierea contractului de finan are a proiectului.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;
- Compartimentului de preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 23 ianuarie 2009.

PRE EDINTE
Mircea Man
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