
             ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea  raportului referitor la oportunit ile de cooperare în domeniul culturii,

educa iei i asisten ei sociale   dintre jude ele Jász-Nagykun-Szolnok i Maramure

Luând în considerare Declara ia, adoptat  în edin a comun  a Adun rii Generale a jude ului
Jász-Nagykun-Szolnok i a  Consiliului jude ean Maramure  din data de 11 aprilie 2008;

inând cont de prevederile Acordului de cooperare dintre Consiliul jude ean Maramure i
Adunarea General  a jude ului Jász-Nagykun-Szolnok
 Având în vedere Expunerea de motive a d-lui pre edinte Marinel Kovacs i referatul Biroului de
Rela ii Interna ionale;
 În temeiul  art. 91 al (1), lit. f) 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  raportul referitor la oportunit ile de cooperare în domeniul culturii, educa iei
i asisten ei sociale dintre jude ele Jász-Nagykun-Szolnok i Maramure , apreciind c  exist  reale

oportunit i de cooperare în domeniile mai sus men ionate.
Art. 2 În vederea extinderii rela iilor de cooperare în domeniul culturii, educa iei i asisten ei

sociale dintre cele dou  jude e, Consiliul jude ean Maramure  va sprijini  dezvoltarea rela iilor de
cooperare între institu ii.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire, a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
jude ean Maramure , care va asigura informarea periodic  a Consiliului jude ean cu privire la
îndeplinirea m surilor stabilite.

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 ;
- Biroului Rela ii Interna ionale;
- Compartimentul de Preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi, în edin a extraordinar  a
Consiliului jude ean din data de 11.04.2008, la edin  au fost prezen i 27 de consilieri

PRE EDINTE
Kovacs Marinel
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