
 ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului  “ECONOMICA – instrumente de

cooperare economic  disponibile la nivelul microregiunilor de dezvoltare„ propus spre finan are în
cadrul Programului Phare CBC 2006

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
de specialitate al Direc iei de Dezvoltare Regional , precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate,
 În temeiul art. 91, al (3) litera d), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
local , republicat ,
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  promovarea în parteneriat cu Asocia ia Microregiunea ara L pu ului i
Prim ria Solotvino, regiunea Zakarpatia a proiectului “ECONOMICA - instrumente de cooperare
economic  disponibile la nivelul microregiunilor de dezvoltare„ propus spre finan are în cadrul Programului
Phare CBC 2006.

Art.2. Se aprob  cofinan area proiectului “ECONOMICA - instrumente de cooperare economic
disponibile la nivelul microregiunilor de dezvoltare„ cu echivalentul în lei a sumei de 50.000 euro
reprezentând 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în situa ia în care acesta va fi
acceptat la finan are.

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 rârea se public  in Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-     Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei Dezvoltare Regional ;
- Partenerilor nominaliza i.

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

Contrasemneaz ,
                                      SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru DUMU A

Baia Mare, 16 ianuarie 2008
Nr . 9


