
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind numirea Colegiului Consultativ
al Revistei de Cultur  „Nord Literar”

zând Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , adresa nr.178/2008 a
Revistei de Cultur  „Nord Literar”, precum i avizul favorabil al comisiei de înv mânt, cultur , culte i
patrimoniul cultural i al comisiei economico-financiare,
 În baza Regulamentului de organizare i func ionare a Revistei „Nord Literar”,
 În temeiul art. 91, alin.(5), punctul 4 i 97 din Legea nr.215/2001 administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE :

Art.1. Se nume te Colegiul consultativ al Revistei „Nord Literar” în componen a prev zut  în Anexa
nr.1 la prezenta hot râre.

Art.2. 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 ;
- Revistei de cultur  „Nord Literar”;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Membrilor colegiului consultativ.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 28 octombrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a

Baia Mare  28 octombrie 2008
Nr. 180



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

           Anexa
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 180 din 28 oct 2008

COLEGIUL CONSULTATIV
al Revistei de cultur  „Nord Literar”

1. Bârlea Gheorghe Mihai - reprezentant al conducerii Consiliului jude ean Maramure  - pre edinte

2. S luc Horvat – director executiv al revistei de cultur  „Nord Literar”    - secretar

3. Gheorghe Glodeanu - directorul revistei      - membru

4. Gheorghe Mihai Bârlea – consilier jude ean      - membru

5. Marinel Zoica   - consilier jude ean       - membru

6. Teodor Ardelean – consilier jude ean       - membru

7. Ioan Drago  – director executiv D.J.A.P. – Consiliul jude ean Maramure       - membru

8. Nicolae Suciu – pre edinte U.A.P. – filiala Maramure       - membru

9. Florica Bud - vicepre edinte al Asocia iei Scriitorilor       - membru

         SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


