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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului CLIMACT – Regiunile pentru protec ia climatului:

guvernare, de la cunoa tere la ac iune, care  urmeaz  s  fie propus
 spre finan are în cadrul programului INTERREG IV C

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean, Referatul nr. 26  din  30.01.2009 al
Biroului Rela ii Interna ionale precum i avizul favorabil al comisiei de activi i economico-financiare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. d) i art. 97 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  promovarea proiectului CLIMACT – Regiunile pentru protec ia climatului:  guvernare, de
la cunoa tere la ac iune, în parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure , Regiunea Rhône-Alpes (Fran a); Agen ia
Mediu – Energie Rhônalpes (Fran a); Regiunea Nord Pas-de-Calais, (Fran a); FEDARENE; Ora ul Berlin (Germania);
Funda ia Comunit ii Valencia - Regiune European  (Spania);  Norrbotten – NENET (Suedia); Consiliul Jude ean Kent
(Marea Britanie) Regiunea Liguria (Italia); Agen ia de energie a regiunii Zlín (Cehia); regiunea Malopolska (Polonia), care
urmeaz  a fi propus spre finan are în cadrul Programului INTERREG IVC.

Art.2. Se aprob  cofinan area proiectului CLIMACT – Regiunile pentru protec ia climatului:  guvernare, de
la cunoa tere la ac iune cu echivalentul în lei a sumei de 19 690,50 Euro, reprezentând 15% din valoarea bugetului
total care revine jude ului nostru în cadrul proiectului – i anume echivalentul în lei a sumei 131.270 EURO, e alonat  pe
o perioad  de 3 ani, în situa ia în care finan area proiectului va fi acceptat  de c tre Comisia European .

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 i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public ;
– Biroului  rela ii interna ionale;
– 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 18 februarie 2009.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                                             SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                        Dumitru Dumu a
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