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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
de  modificare a Conven iei de colaborare dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i
 Funda ia Umanitar  pentru copii i adul i în dificultate „SERA ROMÂNIA”

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 avizul favorabil al comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În baza inten iei de colaborare formulate de Funda ia Umanitar  Pentru Copii i Adul i în
Dificultate „SERA  ROMÂNIA” i a Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.84/28.06.2011;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (4), art. 97 i ale art.123 din Legea 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  modificarea Conven iei de colaborare dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i
Funda ia Umanitar  pentru copii i adul i în dificultate „SERA ROMÂNIA”, conform anexei la
prezenta hot râre.

Art.2. În mod corespunz tor se va întocmi un Act adi ional la Conven ia de colaborare
dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia Umanitar  pentru copii i adul i în dificultate „SERA
ROMÂNIA”.

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

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi  în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 16 noiembrie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni
din totalul de 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 16 noiembrie 2012
Nr. 178
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Anex  la HCJ MM nr. 178 din 16 noiembrie 2012

Modificari în CONVEN IEA DE COLABORARE între Funda ia „SERA ROMÂNIA”,
CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE i Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure  cu privire la realizarea proiectului ”Centrul de recuperare pentru copii cu
nevoi speciale Baia Mare”, aprobat prin Hot rarea Consiliului Jude ean Maramure
nr.84/28.06.2011:
1. Art 3. alin. (2) se modific i va avea urm torul con inut: (2) Consiliul judetean va asigura,
prin D.G.A.S.P.C. Maramures, functionarea centrului pentru o perioada minima de 10 ani cu
destinatia de Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale.
2.  Dup  alin. (2) se introduce alin. (3) cu urm torul con inut: (3) Schimbarea destina iei
Centrului în aceast  perioad  va putea fi f cut  numai cu acordul Funda iei atunci când actuala
destina ie nu mai poate fi p strat  din motive obiective i numai pentru activit i de protec ie a
copilului sau a persoanelor cu handicap.
3. Art 4.pct 1 se abroga
4. Art. 7 se abroga
5. Art. 8 se modific i va avea urm torul con inut:
„Neindeplinirea, in tot sau in parte, a obligatiilor asumate pentru perioada celor 10 ani de
functionare a centrului conduce la rezilierea de plin drept si fara punere in intarziere ori alta
formalitate a Conventiunii, Consiliul si / sau Directia avand obligatia sa intoarca Fundatiei suma
cheltuita de aceasta pentru construirea, amenajarea si dotarea corespunzatoare a centrului de
recuperare pentru copii cu nevoi special propor ional cu perioada r mas  din cei 10 ani, dar nu
mai pu in de o treime din suma cheltuit ”


