
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

H O T  R Â R E
privind alocarea unei sume din fondul de rezerv  constituit în bugetul jude ului Maramure , pentru

municipiul Sighetu Marma iei în vederea repunerii în func iune a podului peste Tisa

 V zând Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i avizul favorabil al
comisiei pentru activit ii economico-financiare;
 Având în vedere necesitatea repunerii în func iune a podului peste Tisa, precum i a punctului de
trecere a frontierei de stat România – Ucraina;
 Luând în considerare cererea primarului municipiului Sighetu Marma iei de a se aloca resurse
financiare din rezerva bugetar  a bugetului jude ului pentru finan area lucr rilor;
 Pe baza prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 a finan elor publice locale;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) litera a) i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat ;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art. 1. Se aprob  alocarea sumei de 1.000.000 lei din fondul de rezerv  constituit în bugetul jude ului
Maramure  pe anul 2008, municipiului Sighetu Marma iei pentru executarea lucr rilor necesare repunerii în
func iune a podului peste Tisa i implicit redeschiderii punctului de trecere a frontierei de stat   România –
Ucraina.

Art.2. Contractarea lucr rilor necesare i utilizarea sumei se va face, în condi iile legii, de c tre
Consiliul local al municipiului Sighetu Marma iei.

Art. 3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului si se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Consiliului local al municipiului Sighetu Marma iei;
- Direc iei juridice 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
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