
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
prin care se aprob  implementarea în parteneriat cu Institu ia Prefectului – jude ul Maramure  a proiectului

“Con tient i activ în fa a situa iilor de urgen ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , privind necesitatea
organiz rii în parteneriat cu Institu ia Prefectului a proiectului “Con tient i activ în fa a situa iilor de urgen ”, Adresa
nr. 891403/23-11-2007 a Ministerului Economiei i Finan elor, Raportul Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i
avizul favorabil al comisiei pentru activit ii economico-financiare;

În temeiul art. 91, al (3), litera a), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat ,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1 Se aprob  implementarea în parteneriat cu Institu ia Prefectului – jude ul Maramure  a proiectului
“Con tient i activ în fa a situa iilor de urgen ”, cofinan at de Uniunea European  prin programul Phare 2006 cod
proiect  Phare 2006/018-147.01.03.02.03 MM903

Art.2 Se aprob   cofinan area proiectului cu echivalentul în lei a sumei de 8169,22 euro.
Art. 3 Se mandateaz  Domnul Marinel Kovacs, pre edinte al Consiliului jude ean Maramure  s  perfecteze

împreun  cu Institu ia Prefectului jude ului i s  semneze Acordul de parteneriat precum i s  semneze toate
documentele necesare în vederea implement rii proiectului.

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 rela 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
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