
         ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES
 CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂREA
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului

„Diversitate cultural  în Maramure ” care  urmeaz  s  fie propus în cadrul sesiunii de finan are
AFCN 2/2007 - Ministerul Culturii i Cultelor

 Având în vedere  Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maremure , Referatul nr. 80
din  12.12.2007 al Biroului de Rela ii Interna ionale precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
local , republicat ;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RE:

Art.1.  Se aprob  realizarea unui parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure , Consiliul Local al
municipiului Baia Mare, Filiala Baia Mare a Uniunii Arti tilor Plastici i urm toarele institu ii subordonate Consiliului
Jude ean: Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie Baia Mare, Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania Baia
Mare, Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure i coala de art  Liviu
Borlan Baia Mare pentru promovarea proiectului „Diversitate cultural  în Maramure ”, care urmeaz  s  fie propus
în cadrul sesiunii de finan are nr. 2/2007 a Administra iei Fondului Cultural Na ional – Ministerul Culturii i Cultelor.

Art.2. Se aprob  co-finan area proiectului “Diversitate cultural  în Maramure ” cu suma de 8.899 RON,
reprezentând 12,9% din valoarea bugetului total al proiectului de 68.899 RON, restul de 60.000 RON fiind
finan area nerambursabil  din partea AFCN , în situa ia în care finan area proiectului va fi acceptat .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure , care va fi mandatat s  semneze orice documente necesare fazelor de cerere de finan are i de
implementare a acestui proiect.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public ;
– Biroului rela ii interna ionale.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului  jude ean Maramure  din
data de 16 ianuarie  2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS
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