
        R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind înfiin area serviciului de specialitate pentru proiecte

cu finan are interna ional

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizul favorabil al comisiei pentru activit ii economico-
financiare;

zând prevederile art. 7 alin (1) litera a) din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplic rii
strategiilor de management de proiect la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale jude ene i locale;
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. a), alin (3) lit. d) i art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administra ia public  local , republicat ;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se înfiin eaz  Serviciul de specialitate pentru proiecte cu finan are interna ional  ,prin
reorganizarea Direc iei de Dezvoltare Regional  din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean
Maramure , având  ca scop ini ierea i derularea proiectelor cu finan are interna ional .

Art.2. (1)Serviciul înfiin at se încadreaz  cu speciali ti în managementul de proiect preg ti i prin
forme ale înv mântului postliceal sau postuniversitar a c ror calificare este certificat  de c tre institu iile
de înv mânt abilitate, competente i acreditate.
           (2) Încadrarea cu speciali ti se va face în cursul anului, în  condi iile legii în limita posturilor
aprobate prin statul de func ii, cu prioritate prin redistribuirea personalului din aparatul de specialitate.

Art.3. Organigrama, Statul de func ii i Regulamentul de organizare i func ionare al aparatului
de specialitate vor fi modificate ulterior.

Art. 4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

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
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