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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea major rii cheltuielilor de hran  pentru copiii din sistemul

de protec ie a copilului, afla i în servicii de tip reziden ial, asisten  maternal ,
centre maternale i de primire în regim de urgen i servicii de zi

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i avizele favorabile ale comisiei
pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului i ale comisiei pentru activit i economico-financiare;

Potrivit prevederilor H.G. nr. 421/ 2008 privind stabilirea nivelului minim al aloca iei zilnice de hran
pentru consumurile colective din institu iile publice de asisten  social ;

inând seam  de indicele pre urilor de consum pe intervalul aprilir 2008 – octombrie 2010 de 15,75%
precum i infla ia prognozat  pentru anul 2011;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a), pct.2 i art. 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. Se aprob  majorarea în medie cu 20% a cheltuielilor de hran  pentru copiii afla i în sistemul de
protec ie social  în servicii reziden iale asisten  maternal , centre maternale i de primire în regim de urgen
i serivii începând cu data de 1 ianuarie 2011 dup  cum urmeaz :

- Copii de 0- 4 ani   - 7,5 lei/zi
- copii peste 4 ani   - 10 lei/zi
- mame din centre maternale   - 10 lei/zi
- copii din servicii de zi   -   7 lei/zi
- persoane adulte cu handicap  - 10 lei/zi
Art.2. Prezenta hot râre se comunic :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tirea edin elor 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 16 decembrie  2010 . Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).
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