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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure  a punerii la dispozi ie a terenului

necesar construirii Centrului de recuperare pentru copii cu nevoi speciale în
Sighetu Marma iei, str. Drago  Vod  nr.35

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 copilului, comisiei pentru

activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;
În baza inten iei de colaborare formulate de Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în

Dificultate „SERA  ROMÂNIA”, a Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.84/28.06.2011
privind aprobarea Acordului de colaborare dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia Umanitar
pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA  ROMANIA” în vederea promov rii proiectului
„Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale”, a palnului de situa ie i de încadrare în zon
pentru terenul situat în Sighetu Marma iei, str. Drago  Vod   nr.35;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (4), art. 97 i ale art.123 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Judetean Maramure , adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aproab  punerea la dispozi ie a terenului în suprafa  de 1962 m.p. proprietate
public  a jude ului Maramure , situat în Sighetu Marma iei, str. Drago  Vod  nr. 35,  pentru
construirea unui Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale.

Art.2. În mod corespunz tor se schimb  loca ia stabilit  pentru construirea acestui centru,
din municipiul Baia Mare în Municipiul Sighetu Marma iei.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Funda iei Umanitare pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA

ROMANIA”.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2011
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