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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
     pentru inchiderea Centrului de  tip rezidential  - Complexe Sociale de Locuinte Protejate

a 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 ,
Raportul de specialitate al Direc iei Generale de Asisten   Social   i Protec ia  Copilului
Maramure i avizul favorabil al comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (2) lit. b), alin. (5) lit.a) punctul  2  i art. 97  alin. (2) din
Legea 215/2001a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i completarile
ulterioare,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aproab  închiderea Centrului de tip rezidential  - Complexe Sociale de Locuin e
Protejate B a din structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure .

Art.2. Personalul fostului centru de tip preziden ial -- Complexe Sociale de Locuin e
Protejate B a  se redistribuie pe alte loca ii, pe posturi vacante, în condi iile legii .

În mod corespunz tor se modific  organigrama i statul de func ii al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Art.3. Prezenta hotarare se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-  Institutiei Prefectului - judetul Maramure ;
-  Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-  Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
-  Fundatia Kelsen Baia Mare.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 7 februarie 2011. Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man
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