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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind stabilirea baremelor pentru drepturile de care beneficiaz  copiii i tinerii ocroti i în

serviciile publice specializate pentru  protec ia copilului, mame protejate în centre maternale,
precum i pentru copiii da i în plasament la asisten i maternali profesioni ti

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

zând dispozi iile art. 2 alin. (2) din Legea  nr.326/2003 privind drepturile de care
beneficiaz  copiii i tinerii ocroti i de serviciile publice specializate pentru protec ia copilului,
mamele protejate în centre maternale  ale art. 20 din Ordonan a nr. 26/1997 privind protec ia
copilului aflat în dificultate, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale Hot rârii Guvernului nr.
23 din 06.01.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

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

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. (1)  Se aprob baremele pentru drepturile de care beneficiaz  copiii i tinerii ocroti i
în serviciile publice specializate pentru protec ia copilului, mamele protejate în centre maternale,
precum i copiii da i în plasament la asisten i maternali profesioni ti, conform anexei nr.1.

(2) Repartizarea procentual  pe destina ii a sumelor corespunz toare fiec rei categorii de
cheltuieli este orientativ . Sumele neutilizate la o categorie de cheltuieli poate fi utilizat  pentru o
alt  categorie, cu avizul asistentului social-manager de caz.

Art.2. (1) Se aprob nivelul maxim al cheltuielilor de locuit pentru copiii afla i în
plasament la asisten ii maternali profesioni ti destinate asigur rii înc lzitului, iluminatului i
serviciilor de ap , canalizare i salubritate în sum  de 600 lei/an/copil.

(2) Se aprob nivelul maxim al cheltuielilor de locuit pentru copiii afla i în case de tip
familial, centre reziden iale, centre de primire în regim de urgen , centre maternale i centre de zi,
destinate asigur rii înc lzitului, iluminatului, serviciilor de ap , canalizare i salubritate, repara iilor
i între inerii curente a imobilelor i transportului, în sum  de 1200 lei/an/copil.

(3) Cheltuielile de locuit se acord  propor ional cu timpul în care copilul se afl  în
plasament. Sumele cuvenite i necheltuite într-o lun  se reporteaz  în luna urm toare i pot fi
utilizate pân  la sfâr itul anului.

(4) Nivelul cheltuielilor de locuit prev zut la alineatul (2) se aplic i pentru tinerii i adul ii
cu handicap afla i în unit i reziden iale de asisten  social  destinate persoanelor adulte cu
handicap.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
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- Direc iei Generale de Asistenta Sociala si Protec ia Copilului.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
ianuarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare,  30 ianuarie 2013
Nr. 18
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