
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind completarea Hot rârii nr. 154/2007 privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului „MINI EUROPE – Aplicarea unor instrumente inovatoare în Europa”

 finan at prin programul INTERREG IV C

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean, Referatul nr. 161 din
26.08.2010 al Biroului de Rela ii Interna ionale i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i
comisiei pentru activit i economico-financiare;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) 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 aprob  completarea art. 2 din hot rârea nr. 154/2007 privind aprobarea realiz rii unui
parteneriat pentru promovarea proiectului „MINI EUROPE –Aplicarea unor instrumente inovatoare în Europa”
finan at prin programul INTERREG IV prin introducerea alin (2) cu urm torul con inut: „se aprob  participarea
în cadrul proiectului 004R1, MINI EUROPE, finan at în cadrul Programului de Cooperare INTERREG IV C  cât
i asigurarea fondurilor, echivalentul în lei a sumei de 229.225 Euro, necesare implement rii proiectului

anterior men ionat în contextul aplic rii principiului ramburs rii”.
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 fazelor de cerere de
finan are i de implementare a acestui proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public ;
– Direc iei de dezvoltare regional
– Biroului  rela ii interna ionale.
– Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din data de 7 septembrie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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