
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea promov rii de c tre DGASPC Maramure  a proiectului „Sprijinirea ini iativelor de
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul DGAS prin implementarea sistemului de

managementul documentelor electronice, arhivare electronic i înfiin are de ghi eu unic online
pentru rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur ” în cadrul Programului Opera ional

„dezvoltarea capacit ii administrative” axa prioritar  nr. 2

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Scrisorii de
inten ie a D.G.A.S.P.C. Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i
comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
 Consiliului jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  promovarea de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure  a proiectului „Sprijinirea ini iativelor
de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul DGAS prin implementarea sistemului de
managementul documentelor electronice, arhivare electronic i înfiin are de ghi eu unic online pentru
rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur ” în cadrul Programului Opera ional „dezvoltarea capacit ii
administrative” axa prioritar  nr. 2.

Art.2. Se aprob  cofinan area proiectului, în situa ia în care va fi declarat eligibil, cu 2% din valoarea
proiectului.

Art. 3. Prezenta 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;
- D.G.A.S.P.C. Maramure ;
- 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 30 iunie 2009. Au fost prezen i 27 de consilieri jude eni.
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