
         ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea suport rii, cu caracter temporar, a sumelor necesare pentru plata

TVA-ului pentru contractele finan ate în cadrul Programului PHARE CBC 2005 România – Ucraina i
PHARE 2006 Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administra iei la nivel local precum i

suportarea sumelor necesare pentru acoperirea tran ei finale la proiectele respective.

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , privind
necesitatea aprob rii suport rii sumelor necesare pentru plata TVA-ului i pentru acoperirea tran ei finale la
proiectele nominalizate în tabelul anexat, Raportul Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizul favorabil
al comisiei pentru activit i economico-financiare;

În temeiul O.U.G. nr. 11/2007 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de c tre Comunitatea
European , precum i a fondurilor de cofinan are aferente acestora;

În baza Memorandumului de pl i aferent Phare 2004;
În temeiul art. 91, alin. (3), litera a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice

locale, republicat ;
Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1 Se aprob  utilizarea din bugetul Consiliului Jude ean Maramure , cu caracter temporar, a
echivalentului în lei a sumei de 368.975,44 euro reprezentând TVA aferent proiectelor nominalizate în tabelul
anexat.

Art.2 Se aprob  utilizarea din bugetul Consiliului Jude ean Maramure , cu caracter temporar, a
echivalentului în lei a sumei de 185.363,368 euro pentru plata tran ei finale de finan are la proiectele
men ionate în tabelul anexat.

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 implement rii acestor
proiecte.

Art. 4 Hot rârea 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 rala ii cu consilierii;
- Direc iei Economice;
- Direc iei Dezvoltare Regional .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 12 februarie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel KOVACS

   Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                       Dumitru DUMU A
Baia Mare, 12 februarie 2008
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        Anex  la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure
                                                                                                               nr. 19 / 12 februarie 2008

Nr.
crt.

PROIECT
Contract
nr./data

Valoarea TVA
de suportat

Valoarea cotei
finale de
suportat

1

NEURON – re ea de integrare, coordonare
i monitorizare a strategiilor de dezvoltare

local  din regiunea de grani  Maramure  –
Zakarpatia i Ivano Frankivsk

RO2005/017 –
539.01.01.24 –
23 august 2007

151.378,74 73.456,07

2
Turism Transcarpatic – re ea de promovare
a turismului în jude ul Maramure i
Regiunile Zakarpatia i Ivano Frankivsk

RO2005/017 –
539.01.01.15 –
23 august 2007

84.692,12 43.380

3
Un mediu curat în bazinul Tisa Superioar RO2005/017 –

539.01.01.25
29 nov. 2007

109.941,60 52.319

4
Caravana Folclorului Româno – Ucrainean RO2005/017 –

539.01.01.33
17 oct. 2007

9.675,40 8.856

5
Con tient i activ în fa a situa iilor de
urgen

RO2006/018 –
147.01.03.02.03

MM 903 14.287,58 7.352,298
TOTAL 368.967,84 185.363,368


