
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
 la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Având în vedere solicitarea Centrul jude ean pentru Valorificarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure i propunerea Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  în plen, avizul
favorabil al comisiei economice exprimat de dl Zoica  Marinel - pre edinte, precum i punctul de
vedere al Direc iei economice prezentat de d-na director executiv Ana Glodan, cu privire la alocarea
sumei de 5 mii lei pentru Centrul jude ean pentru Valorificarea i Promovarea Culturii Tradi ionale
Maramure  în vederea organiz rii unor manifest ri culturale la M stirea Rohi a Boiereni.

În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administra iei
publice locale , republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  utilizarea din rezerva bugetar  constituit  la dispozi ia Consiliului jude ean
Maramure  a sumei de 5 mii lei, pentru Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale, reprezentând sprijin necesar finan rii taberei de pictur  ce se va desf ura la

stirea Rohi a Boiereni.
Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau

în extras:
• Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice  Maramure ;
• Compartimentului de preg tire a edintelor i rela ii cu consilierii;
• Direc iei economice;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din data
de 15 iulie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                     Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI,
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