
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea închiderii Centrului de zi i înfiin area „Centrului de Recuperare

i Reabilitare pentru Persoane cu Handicap - C line ti”

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 , avizele favorabile ale
comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului, comisiei juridice i de disciplin   i comisiei
pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor HG nr. 1434/2004 privind atribu iile i regulamentul cadru de organizare i
func ionare a direc iilor jude ene de asisten  social i protec ia copilului;

Luând în considerare art. 30 lit. b) i art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protec ia i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin. (5) lit. a) punctul 2 i art. 97 alin. (2) 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. Începând cu data de 1 martie 2010 se aprob  închiderea Centrului de zi i înfiin area ca
structur  f  personalitate juridic  a Centrului de Recuperare i Reabilitare pentru Persoane cu Handicap –

line ti în cadrul Direc iei Geniale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  având o capacitate
de 20 de asista i.

Art.2. Personalul serviciului social desfiin at se preia de noul centru reziden ial înfiin at, cu respectarea
structurii de personal, prev zute de HG nr. 1007/2005 privind aprobarea Nomenclatorului institu iilor de
asisten  social i a structurii orientative de personal precum i a HG nr. 23/2010 privind aprobarea
standardelor de cost pentru serviciile sociale.

Art.3. 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 preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 2 martie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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