
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil

i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are etapa a II- a, din anul 2009

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , propunerile
comisiei de selectare a solicit rilor de finan are nerambursabile, Raportul Direc iei juridice i administra ie
public i avizele favorabile ale comisiei economico-financiare i comisiei înv mânt, cultur , culte i
patrimoniul cultural;

În baza O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programelor i proiectelor
culturale, modificat i completat  prin O.G. nr. 2/ 2008 i Ghidul solicitantului, aprobat prin Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr. 25/ 2008;

În temeiul art. 91, alin. (3), litera a), alin. (5) litera a) pct. 4 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 aprob  lista proiectelor care beneficiaz  de finan are nerambursabil i sumele alocate
fiec rui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la prima sesiune de finan are etapa a II-a, din anul 2009
conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentul preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei economice;
- Beneficiarilor finan rilor nerambursabile.

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
                                                                                                                                    Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 septembrie   2009
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 124 din 23 septembrie 2009

LISTA
beneficiarilor i a sumelor PROPUSE  pentru finan are  nerambursabil

de c tre Comisia de evaluare a programelor, proiectelor i ac iunilor culturale
domeniul CULTUR  – etapa a II- a 2009

Nr.
crt. Solicitan i/ Denumire proiect

Suma
solicitat

-lei-

Suma
propus

-lei-

Suma
aprobat

- lei-
1. Universitatea de N Baia Mare 63.000 15.000
2. Asocia ia Filiala UAP Baia Mare 19.000 6.500
3. Funda ia “ Bona Fide” 15.000 6.000
4 Consiliul local C line ti 40.827 15.000
5. Asocia ia Centrul de Studii i Cercet ri privind

Istoria i Civiliza ia MM 22.000 4.000
6. Asocia ia Coral  a b rba ilor din Finteu u Mare 35.525 10.000
7. Funda ia Ecologie Turism Nordica ETNO-

Sighetu Marma iei 22.000 4.000

8. Asocia ia Cultural  EST –VEST
117.600

30.000
20.000

10.000

9. SC Apatiss SRL 3.826 3.000
10. Ora ul omcuta Mare Casa de cultur  Aurel

Buteanu 50.000 5.000
11. Editura Gutemberg Târgu L pu 9.000 4.000
12. Editura i tipografia Enesis 3.200 2.000
13. Asocia ia cultural  “Nichita St nescu” 10.000 3.000
14. C minul Cultural Repedea 31.900 10.000
15. Prim ria comunei S cel 11.120 3.000

Total etapa a II-a                                                                                                                    100.500


