
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind înfiin area Camerei Agricole jude ene Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei juridice i administra ie public i avizele  comisiilor pentru activit i economico-financiare i pentru
agricultur ;
 În baza prevederilor H.G. nr.1609/ 2009 privind înfiin area Camerei agricole jude ene prin
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultan  agricole jude ene aflate în subordinea Agen iei na ionale de
consultan  agricol ,

În temeiul prevederilor  art. 91 alin. (3) litera b) i 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 înfiin eaz  Camera Agricol  jude ean  Maramure , institu ie public , cu personalitate
juridic , în subordinea Consiliului jude ean i în coordonarea tehnico-metodologic  a Agen iei Na ionale de
Consultan  Agricol , finan at  din venituri proprii i subven ii de la bugetul de stat.

Art.2. Pân  la 30 ianuarie 2010 prin protocol de predare-primire încheiat între Consiliul jude ean i
Centrul de Consultan  al jude ului Maramure  ce urmeaz  s i înceteze activitatea, se va stabili num rul de
personal precum i drepturile i obliga iile acestuia.

Art.3. În termen de 30 de zile de la înfiin are, Camera Agricol  va prezenta spre aprobarea Consiliului
jude ean proiectul regulamentului de organizare i func ionare, organigrama, statul de func ii, precum i
propuneri pentru structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale acesteia i nivelul
tarifelor pe anul 2010 pentru fiecare serviciu.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Direc iei economice;
- Centrului de Consultan  a jude ului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 19 ianuarie 2010. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
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