
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂREA
privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului „Amenaj ri în Muzeului Maramure ului,

Sighetu Marma iei - Sectorul de instala ii tehnice populare ,ac ionate hidraulic”, propus spre
finan are în cadrul Mecanismului Financiar EEA,  de c tre Muzeului Maramure ului, Sighetu

Marma iei, i co-finan area acestuia

 Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean, Referatului nr. 71 din
22.05.2008  al Biroului de Rela ii Interna ionale precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia
public  local  cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta:

HOT RE

Art.1. Se aprob  implementarea în parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure , Muzeul
Maramure ului – Sighetu Marma iei (titular solicitant) i Muzeul Vest Telemark, a proiectului „Amenaj ri în
Muzeului Maramure ului, Sighetu Marma iei - Sectorul de instala ii tehnice populare, ac ionate hidraulic”, care
urmeaz  s  fie propus spre finan are  în cadrul Mecanismului Financiar EEA.

Art.2.  Se aprob  co-finan area proiectului „Amenaj ri în Muzeului Maramure ului, Sighetu Marma iei -
Sectorul de instala ii tehnice populare ,ac ionate hidraulic” cu contravaloarea în lei a sumei de  95.565  Euro,
reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, care  sunt de 637.100 Euro, în situa ia în
care proiectul va fi declarat eligibil  i aprobat pentru finan are.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure , care va fi mandatat s  semneze orice documente necesare fazelor de cerere de
finan are i de implementare a acestui proiect.

Art. 4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Maramure i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public ;
– Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
– Biroului rela ii interna ionale

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

Contrasemneaz ,
                          SECRETAR AL JUDE ULUI,

                      Dumitru Dumu a
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