
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

  R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului „Educa ie pentru Protec ia Mediului i pentru
o Dezvoltare Durabil  în România”, depus în cadrul Programului de Cooperare a Comunit ii Flamande

cu Centrul i Estul Europei i co-finan area acestuia

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Biroului Rela ii Interna ionale i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i al comisiei economico-
financiare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administra ia
public  local , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  implementarea în parteneriat între Consiliul jude ean Maramure , Organiza ia non-
profit Green Belgium (Belgia), Liceul Teoretic Nemeth Laszlo Baia Mare, Organiza ia non-profit
EuroTeleorman Alexandria i Inspectoratul colar al jude ului Teleorman, a  proiectului „Educa ie pentru
Protec ia Mediului i pentru o Dezvoltare Durabil  în România”, finan at de Ministerul Comunit ii Flamande în
cadrul Programului de Cooperare a Comunit ii Flamande  cu  Centrul i Estul Europei.

Art 2.  Se aprob  co-finan area proiectului „Educa ie pentru Protec ia Mediului i pentru o Dezvoltare
Durabil  în România”, cu echivalentul în lei a sumei de 5.325 euro,  reprezentând 50% din valoarea bugetului
total care revine jude ului nostru în cadrul proiectului – i anume echivalentul în lei a sumei de 11.425 de euro,

alonat  pe o perioad  de 2 ani de zile.
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 Maramure i se comunic :
1. Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
2. Direc iei economice;
3. Direc iei juridice i administra ie public ;
4. Biroului  rela ii interna ionale;
5. Compartimentului de 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 30 iunie 2009. Au fost prezen i 27 de consilieri jude eni.
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