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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru aprobarea  organigramei  serviciilor sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor

copilului  i celor destinate protec iei i promov rii drepturilor persoanelor cu handicap din structura
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

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 i 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 H.G. nr. 1434/2004 privind atribu iile i regulamentul cadru de organizare si
func ionare a direc iilor jude ene de asisten  sociala i protec ia copilului;
 Luând în considerare  H.G. nr. 23 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
serviciile sociale;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin (5), lit.a, punct. 2) si 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  adopta prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  organigrama pentru serviciile sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor
copilului i celor destinate protec iei si promov rii drepturilor persoanelor cu handicap asigurate de  Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  normarea personalului din unit ile definite „case de tip familial” conform
standardelor stabilite pentru centrele reziden iale.

Art.3. Structura de personal aferent  fiec rei unit i precum i modificarea regulamentului de
organizare si func ionare a Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  va fi
supus spre aprobare în termen de 30 de zile de la data aprob rii prezentei hot râri.

Art.4 Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunica:
- 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 Copilului Maramure
Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean

Maramure  din data de 15 iulie  2010. Au fost prezen i 29 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).
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