
 JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind  aprobarea acordului de parteneriat  între Clubul Tinerilor Comunicatori,

Consiliul jude ean Maramure i Spitalul jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ”
pentru implementarea activit ilor proiectului  „UN SPITAL PRIMITOR”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , solicitarea
Clubului Tinerilor Comunicatori cu privire la promovarea i implementarea proiectului „UN SPITAL PRIMITOR”
propus spre finan are în cadrul programului „Împreun  pentru fiecare” sus inut de Rompetrol i avizul favorabil
al comisiei juridice i de disciplin ;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) litera a) i 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. (1)Se aprob  Acordul de parteneriat între Clubul Tinerilor Comunicatori, Consiliul Jude ean
Maramure i Spitalul jude ean de Urgent  „Dr. Constantin Opri ” pentru implementarea activit ilor proiectului
„UN SPITAL PRIMITOR” propus spre finan are în cadrul programului „Împreun  pentru fiecare” sus inut de
Rompetrol.
           (2) Implementarea proiectului i activit ile desf urate în cadrul acestuia nu presupun alocarea
de resurse materiale i financiare din partea Consiliului jude ean.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra iei public ;
- Clubului Tinerilor Comunicatori;
- Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ”;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 32 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 28 mai 2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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