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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind completarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electric  a

localit ilor neelectrificate din jude ul Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism i avizul favorabil al comisiei de amenajarea a teritoriului i
urbanism;

Analizând prevederile Hot rârii Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare
2007-2009” privind alimentarea cu energie electric  a localit ilor neelectrificate i înfiin area Unit ii de
management al programului, cu modific rile ulterioare;

inând seama de Regulamentul privind implementarea Programului „Electrificare 2007-2009”, aprobat
prin Ordinul Ministerului Internelor i Reformei Administrative nr. 563/2008;

În conformitate cu dispozi iile Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale i ale Legii nr. 388/
2007 a bugetului de stat pe anul 2008;

În temeiul art. 91 alin. (3) lit. d), i a 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 completeaz  Lista proiectelor prioritare propuse pentru finan are în cadrul Programului
„Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electric  a localit ilor neelectrificate, aprobat  prin
Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 132/ 2008, conform anexei la prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului Jude ului Maramure ,
- Direc iei juridice i administra ie public ,
- Direc iei  planificare teritorial , urbanism,
- Direc iei tehnice,
- Direc iei economice,
- Unit ii de Management al Programului „Electrificare 2007-2009”,
- Prim riilor cuprinse în Program,
- Compartimentul preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 27 mai 2009. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                                                   SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                         Dumitru Dumu a

Baia Mare, 27 mai 2008
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

            Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 69 din 27 mai 2009
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