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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea componen ei Comisiei de protec ie a copilului

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa nr.
17071/2009 a Inspectoratului de Poli ie a jude ului Maramure  prin care se comunic  desemnarea ca
reprezentant al acestei institu ii în comisia de protec ie a copilului a doamnei obrane  Tania-Leti ia i avizul
favorabil al comisiei de asisten  social i protec ia copilului;
 În baza art. 8 din H.G. 1437/2008 privind organizarea i metodologia de func ionare a comisiei pentru
protec ia copilului;

inând cont de prevederile art. IX punct 1 i art. XXII din O.U.G. nr. 35 / 2009 privind reglementarea
unor m suri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;
 În temeiul prevederilor articolelor 91 alineat (1) litera f) i 97 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. (1) Începând cu data de 01.05.2009 înceteaz  calitatea de membru al Comisiei de protec ie a
copilului a doamnei Feren  Nicoleta reprezentând Inspectoratul de Poli ie a jude ului Maramure .
             (2) Cu aceea i dat  se nume te ca membru al Comisiei de protec ie a copilului doamna
inspector de poli ie obrane  Tania-Leti ia

Art. 2. Pentru activitatea desf urat  în cadrul comisiei, membri acesteia i secretarul comisie
beneficiaz  de indemniza ie de edin  de 1% din indemniza ia pre edintelui consiliului jude ean. Indemniza ia
se acord  pentru cel mult câte o edin  s pt mânal  în domeniul instituirii sau modific rii m surilor de
protec ie social i acordarea de atestate pentru asisten ii maternali i o edin  în domeniul încadr rii în
grade de handicap a copiilor cu dizabilit i i a orient rii colare i profesionale.

Art. 3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;
- Compartimentului preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- Membrilor comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 30 aprilie 2009. La edin  au fost prezen i 30 consilieri jude eni

PRE EDINTE,
Mircea Man
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