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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind  modificarea componen ei comisiei jude ene de protec ie a copilului

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa
Agen iei jude ene pentru presta ii sociale Maramure  nr. 3615/ 2009 i avizul favorabil al comisiei
înv mânt, cultur , cultze i patrimoniu cultural;
 Pe baza propunereilor f cute de secretarul jude ului Maramure ;

inând seama de prevederile art. 5 alin (1) lit. e) i a art. 8 din H.G. nr. 1437/2004 privind
organizarea i metodologia de func ionare a Comisiei pentru protec ia copilului;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f) 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. Începând cu data de 31 decembrie 2009 înceteaz  calitatea de membru în Comisia jude ean
pentru protec ia copilului a doamnei Podu  Florian Lacrimioara reprezentant al Agen iei Jude ene pentru
Presta ii Sociale Maramure  precum i al doamnei Nagy Eva, reprezentant al organismelor private
autorizate, care desf oar  activitate în domeniul protec iei copilului.

Art. 2. Se nume te ca membru în Comisia jude ean  pentru protec ia copilului doamna Ilie Cecilia
Cristina reprezentant al  A.J.P.S. Maramure  începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. 3. Se nume te în comisia de protec ie a copilului doamna Pop Rodica reprezentând Asocia ia
Kelsen, pentru un mandat de un an, începând cu data de  1 ianuarie 2010.

Art. 4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului;
- Persoanelor numite;
- Compartimentului de preg tire a 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 23 decembrie  2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                       SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                              Dumitru Dumu a

Baia Mare,  la 23 decembrie 2009
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