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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind  aprobarea înfiin rii în structura Direc iei  Generale de Asisten  Social i Protec ia

Copilului a Centrului de zi pentru copii în comuna Coroieni, jude ul Maramure

Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
acordul  de parteneriat între  D.G.A.S.P.C Maramure i Consiliul local al comunei Coroieni
aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean nr.10/2012 i avizele favorabile ale comisiei juridice i
de disciplin i ale comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) punct 2, alin. (6) lit. a) 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  înfiin area în structura Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului a Centrului de zi pentru copii situat în comuna Coroieni jude ul Maramure  ce se
realizeaz  în cadrul proiectului ”Servicii comunitare de prevenire a separ rii copilului de familia sa
i instruirea personalului aferent” finan at din împrumutul B.C.E  pe terenul proprietate a comunei

Coroieni  înscris în C.F. nr. 923 cu num r cadastral 5325, pus la dispozitie în acest scop.
Art.2. Dup  realizarea proiectului a c rui beneficiar este D.G.A.S.P.C. Maramure , Centrul

de zi va fi transferat comunei Coroieni în administrarea Consiliului local.
Art.3. Consiliul jude ean va asigura cofinan area cheltuielilor de func ionare a  centrului de

zi cu maximum 50% din cheltuielile anuale, în condi iile Legii nr. 272/2004, pentru o perioad  de 5
ani.  Marimea cheltuielilor centrului i cuantumul cofinan rii se va aproba anual prin hot râre a
consiliului jude ean.

Art.4. Se mandateaz  domnul Boitor Nicolae – director general al D.G.A.S.P.C. Maramure
 semneze documentele necesare  promov rii i derul rii proiectului.

Art.5. 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;
- D.G.A.S.P.C Maramure ;

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 17 februarie 2012. Au fost prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17 februarie 2012
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