
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea pozi iei 68 din Anexa la Hot rârea nr. 70/ 2010 privind aprobarea listei proiectelor

propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
 din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010

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 înv mânt cultur , culte i patrimoniu cultural i comisie pentru
activit i economico-financiare;

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. Pozi ia nr. 68 S.C. „Coroana de Aur” S.R.L. din Anexa la Hot rârea nr. 70/ 2010 privind
aprobarea listei proiectelor care beneficiaz  de finan are nerambursabil i sumele alocate fiec rui proiect din
domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010 se modific  în sensul c  S.C.
„Coroana de Aur” S.R.L. se înlocuie te cu „Asocia ia Cre tin  Apostolic  Maranata Baia Mare”.

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 de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezen i 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).
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