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

      HOT RÂRE
privind aprobarea modelului Drapelului jude ului Maramure

i a regulilor privind arborarea acestuia

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Adresa Comisiei
jude ene de Heraldic , Genealogie i Sigilografie Maramure  precum i avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

Pe baza prevederilor Statutului - Cadru al unit ilor administrativ-teritoriale aprobate prin O.G. 53/2002 i a
Statutului jude ului Maramure ;
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 privind administra ia public
local , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta:

HOT RÂRE
Art.1. Se aprob  Drapelul jude ului Maramure  conform modelului i descrierii din Anexa nr. 1 la prezenta

hot râre.
Art. 2. Drapelul jude ului se arboreaz  în mod permanent:

a) pe edificiile i în sediile autorit ilor i institu iilor publice jude ene;
b) la punctele de intrare în jude ul Maramure  situate pe drumuri na ionale i drumuri expres;
c) pe Aeroportul Interna ional Baia Mare;
d) la sediul birourilor de reprezentare a jude ului Maramure  pe lâng  organisme interna ionale.

Art.3. Drapelul jude ului Maramure  poate fi arborat cu caracter temporar:
a) cu ocazia festivit ilor i ceremoniilor oficiale cu caracter jude ean sau organizate de autorit ile jude ene,

în locurile unde acestea se desf oar ;
b) cu prilejul întâlnirilor oficiale între autorit ile publice jude ene i autorit i administrative similare din alte

ri pe sediile edificiilor în care se desf oar  întâlnirile respective;
c) cu ocazia desf ur rii de manifest ri culturale sau competi ii sportive, cu caracter jude ean, la locul de

desf urare a acestora;
d) sub form  de fanioane în cadrul întâlnirilor oficiale cu reprezentan i ai altor jude e din România sau ai

autorit ilor administrative similare din alte ri.
Art. 4. Drapelul jude ului poate fi arborat de persoane juridice sau fizice din jude ul Maramure , la sediul

respectiv domiciliul acestora.
Art.5. Drapelul jude ului arborat împreun  cu Drapelul României, privit din fa , va ocupa locul din dreapta

acestuia i nu va putea dep i dimensiunile acestuia.
Art. 6. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei tehnice;
- Direc iei juridic i administra ie public
- Compartimentului de preg tire a edin elor

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 27
mai  2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs
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