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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea activit ilor cu care va fi implicat jude ul Maramure  în managementul i

implementarea proiectului “Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru
interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord”

i a cheltuielilor jude ului Maramure  legate de proiect

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizul favorabil al comisiei economico-financiare;

inând seama de Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  privind aprobarea asocierii jude ului
Maramure  cu jude ele Cluj, Bihor, Bistri a N ud, Satu Mare S j, pentru înfiin area Asocia iei de
Dezvoltare intercomunitar “Transilvania de Nord”,

În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) 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  activit ile cu care va fi implicat jude ul Maramure  în managementul i
implementarea proiectului “Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru
interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord”, prev zute în anexa care face parte integrant
din prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  participarea jude ului Maramure , în calitate de membru fondator al Asocia iei de
Dezvoltare intercomunitar  “Transilvania de Nord”, la cofinan area proiectului cu suma de 203.395,05 lei,
reprezentând 2% din valoarea cheluielilor eligibile ale proiectului;

Art.3 .Se aprob participarea jude ului Maramure  cu suma de 1.932.252,96 lei reprezentând
contribu ia jude ului Maramure  la suportarea TVA - ului aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu
recuperarea acesteia de la bugetul de stat;

Art.4. Se aprob  asigurarea de c tre jude ul Maramure  a resurselor financiare necesare
implement rii optime a proiectului în condi iile ramburs rii/decont rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale;

Art.5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hot râri se încredin eaz  Pr edintele Consiliului
Jude ean Maramure  prin Direc ia Economic , Direc ia de Dezvoltare Regional , Direc ia de patrimoniu i
Logistic , Direc ia Tehnic ;

Art.6. Prezenta hot râre se va publica 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;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                                   SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumu a Dumitru
Baia Mare, 23 septembrie 2009
Nr. 112

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 112 din 23 septembrie 2009

Activit ile principale cu care va fi  implicat jude ul Maramure  în managementul i implementarea
proiectului “Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii

 în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord”

1. Managementul general al proiectului;
2. Achizi ia echipamentelor specifice pentru situa ii de urgen ;
3. Achizi ia serviciiloer de audit financiar;
4. Achizi ia serviciilor de promovare i publicitate,
5. Livrarea, punerea în func iune i recep ia echipamentelor;
6. Publicitate i informare;
7. Elaborarea rapoartelor de progres i a cererilor de rambursare aferente proiectului.


