
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificare Hot rârii nr. 122/ 2007 privind aprobarea asocierii jude ului Maramure  cu jude ele

Bihor, Bistri a N ud, Cluj, Satu Mare, S laj, pentru înfiin area „Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  Transilvania de Nord”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei juridice i administra ie public  precum i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ,

zând prevederile art. 11, 12, 13 i 92 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (6) lit. c) i ale 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 Maramurel adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.I.    1. Art.6 din Hot rârea nr. 122/ 2007 se modific i va avea urm torul cuprins:
  „Se mandateaz  pre edintele Consiliului jude ean Maramure , domnul Mircea Man, s
semneze Actul constitutiv i Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  Transilvania de Nord” i s
reprezinte jude ul Maramure  în Adunarea General .
  2. Art. 7 din Hot rârea nr. 122/ 2007 se modific i va avea urm torul cuprins:

„Se desemneaz  ca reprezentant al jude ului Maramure  în Consiliul de administra ie al
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  Transilvania de Nord domnul Marinescu Emil.”

Art.II. Se modific  în mod corespunz tor Actul constitutiv i Statutul „Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  Transilvania de Nord” aprobate ca anexe prin art. 2 al Hot rârii nr. 122/ 2007.

Art. III.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei economice;
- Consiliilor jude ene Bihor, Bistri a N ud, Cluj, Satu Mare, S laj;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 30 septembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                     Contrasemneaz
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