
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea suport rii din bugetul propriu al Consiliului Jude ean Maramure

 a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului  „ECOTUR – turism în zona transcarpatic ”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-
financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor Hot rârii Consiliul Jude ean Maramure  nr. 4/16 ianuarie 2008 privind aprobarea
promov rii în parteneriat  a proiectului ECOTUR – turism în zona transcarpatic , propus spre finan are în
cadrul Programului  Phare CBC 2006;
 În baza prevederilor contractului de grant a proiectului „ECOTUR – turism în zona transcarpatic ”
PHARE CBC RO-2006/018-449.01.01.11;

În baza art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 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  suportarea din bugetul propriu al Consiliului Jude ean Maramure  a cheltuielilor
neeligibile aferente proiectului „ECOTUR – turism în zona transcarpatic ” PHARE CBC RO-2006/018-
449.01.01.11 în cuantum de 150.000 lei.

Art.2. 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  implement rii acestui proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
-    Institu iei  Prefectului - jude ul Maramure ;
- Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Biroului Regional de Cooperare Transfrontalier  Suceava;
- 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 14 aprilie 2010. 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, 14 aprilie 2010
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