
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea particip rii Consiliului Jude ean Maramure  la cofinan area proiectului

„C MINUL CULTURAL – Liant al cooper rii transfrontaliere”

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

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  participarea Consiliului Jude ean Maramure  la implementarea  proiectului „C MINUL

CULTURAL – Liant al cooper rii transfrontaliere”, în parteneriat cu:
• minul Cultural Repedea – Aplicant Proiect,
• Consiliul Jude ean Maramure  – Partener intern,
• Prim ria comunei Bistra - Partener intern,
• Prim ria comunei Poienile de sub Munte –Partener intern,
• Asocia ia pentru Dezvoltare Local  IVAN KREVAN – Partener intern,
• Casa Raional  de Cultur  RAHIV – Partener extern Ucraina,
• Prim ria comunei Bogdan – Partener extern Ucraina

Art.2. Se aprob  participarea Consiliului Jude ean Maramure  la cofinan area proiectului „C MINUL
CULTURAL – Liant al cooper rii transfrontaliere” cu suma echivalent în lei a sumei de 4.000 euro reprezentând cota
de participare care revine Consiliului Jude ean Maramure  din total proiect 114.530 euro, reprezentând 3,49 % din total
costuri eligibile, în cazul finan rii acestuia prin Programul de Cooperare Transfrontalier  ENPI–Ungaria–Slovacia–
România-Ucraina,  Axa prioritar  4, M sura 4.2:Cooperare „people to people la scar  mic ”.

Art.3. 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.4. 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 ;
- Comuna Repedea;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a de îndat  a Consiliului jude ean Maramure  din 14
iunie 2010. Au fost prezen i 19 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).
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